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ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT. 
 
Linear Variable Differential Transformer sözcüklerinin k saltmas  olan LVDT, bir objenin do rusal 
olan mekanik hareketini, elektrik sinyallerine dönü türen elektromekanik bir dönü türücüdür. LVDT 
yer de i imi alg lay c lar , 0.01 mikron seviyelerindeki yer de i tirmeleri belirleyebilecek 
kapasitededir . 
 
Bu çal ma kapsam nda tasarlanan ölçme sistemi için Schaevitz Sensors firmas  taraf ndan üretilen 
GCD-SE-2000 modeli LVDT seçilmi tir. Seçilen LVDT modeli 0 - 50.8 mm aral nda ölçüm 
yapabilmektedir. Bu modele ait teknik özellikler Tablo 1 de verilmi tir. 
 

Tablo 1. GCD-SE-2000 LVDT teknik özellikleri (Schaevitz, 2005) 
 

Giri  Gerilimi 8.5 – 28 VDC 
Giri  Ak m  6 mA 
Çal ma S cakl  -25 C - 85 C 
Saklama S cakl  -55 C - 95 C 
Ç k  Gerilimi 0-5 VDC (4 kablo ile) 

1-6 VDC (3 kablo ile) 
Ç k  Empedans  < 1  
Gürültü (Noise) <10 mV 
Do rusall k <0.25 % Tam Alan 
Tekrarlanabilirlik 0.0006 mm 
Kararl l k (Stabilite) 0.1 % Tam Alan 

 
E im Ölçer 
 
Tasarlanan ölçme sisteminin konular ndan biri de ray hatt ndaki dever ve hatt n boyuna e iminin 
belirlenmesidir. Dever ve boyuna e im miktarlar n n UIC standartlar na uygun olarak belirlenebilmesi 
için HLPlanar Technik firmas  taraf ndan üretilen NS-15/V2 modeli çift eksenli e im ölçer tercih 
edilmi tir. ekil 4 de ölçme sisteminde kullan lan çift eksenli e im ölçer, Tablo 2 de ise e im ölçere 
ait teknik özellikler verilmi tir. 
 

 
ekil 4. Ölçme sisteminde kullan lan e im ölçer 

 
Tablo 2. NS-15/V2 e im ölçer teknik özellikleri (HLPlanar, 2003) 

 
Çal ma Aral  ±15  

Duyarl k -3  - +3  aral nda 0.03  
-10  - +10  aral nda 0.08  

Çözünürlük 0.001  
Analog Ç k  -2V(-15 ) - +2V(+15 ) 
Besleme Gerilimi +12 - +24 VDC 
Çal ma S cakl  0 C - +70 C 
Saklama S cakl  -40 C - +85 C 
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2.1.2 Konum Belirleme Sistemleri 
 
Tasarlanan ölçme sisteminde konum belirleme amaçl  RTK GPS al c lar  ve total station 
kullan lmaktad r. Konum belirleme sistemleri özellikle ray hatt  geometrisinin yatay ve dü ey konum 
bile enlerinin belirlenmesinde kullan lmaktad r. 
 
RTK GPS Al c lar  
 
Ölçme sisteminde ray geometrisinin belirlenmesi amac yla çift frekansl  RTK GPS al c lar  
kullan lmaktad r. RTK GPS yönteminde referans al c da, hesaplanan ta y c  dalga faz ölçü 
düzeltmelerini yay mlayan bir radyo vericisi, gezici al c da da referans al c  taraf ndan yay mlanan 
düzeltmeleri alan bir radyo al c s  kullan l r (Lemmon ve Gerdan, 1999; Hofmann-Wellenhof vd., 
2001; Gülal ve Akp nar, 2003) . 

 
RTK GPS yönteminde istenilen s kl kla koordinat bilgisi elde etmek mümkündür. Günümüzdeki RTK 
GPS al c lar  10 Hz – 20 Hz’ e kadar veri toplayabilmektedir. Bu da 0.1 saniyede hatta 0.05 saniyede 
bir koordinat bilgisi elde edilmesi anlam na gelmektedir. RTK GPS yöntemi ile toplanan koordinat 
verilerinin bilgisayar ortam na aktar labilmesi için al c dan ba ms z bir veri format na ihtiyaç vard r. 
Günümüzde her marka ve model RTK GPS al c s  NMEA format nda veri ç k  verebilmektedir. 
Ölçme sistemi ile birlikte kullan lan yaz l m, GPS al c lar ndan al nan NMEA format ndaki verilerle 
i lem yapabilmektedir. Bu sayede ölçme sisteminde hangi marka ve model GPS al c s  kullan l rsa 
kullan ls n, bilgisayar ortam na veri aktar m  s ras nda herhangi bir sorunla kar la lmamaktad r. 
 
 
 
 
Total Station 
 
Ölçme sisteminde GPS in kullan m n n mümkün olmad  bölgelerde sistem total station ile 
desteklenmektedir. Günümüzde ula lan teknoloji total station ile hareketli objelerin izlenmesine 
olanak vermektedir. Ölçme sisteminde GPS in kullan m n n mümkün olmad  bölgelerde kullan lacak 
olan total station için Leica TCRA1201 tercih edilmi tir. Ölçme sisteminin do rulu unun test edilmesi 
a amalar nda da söz konusu alet kullan lm t r. TCRA1201 total station seçilmesinde, reflektörü 
otomatik takip etme (ATR) özelli inin olmas  ve aç  ölçme do rulu unun 0.3 mgon olmas  büyük 
etken olmu tur (Leica Geosystems AG, 2005). 
 
Ray hatt  üzerinde hareket halinde olan ölçme sistemi ATR sistemli total station taraf ndan sürekli 
izlenerek konumu belirlenmektedir. Ölçme sistemi ile toplanan verileri kullanarak anl k olarak ray 
geometrisinin belirlenebilmesi için total station ile toplanan verilerin ölçme sistemine kablosuz olarak 
aktar lmas  gerekmektedir. Bu amaçla, biri total stationa di eri ise ölçme sistemi üzerindeki 
bilgisayara ba lanmak üzere 2 adet radyo modem söz konusu ara t rma projesi kapsam nda temin 
edilmi tir. 
 
2.1.3 Ölçme Sistemi Yaz l m  
 
Ölçme sistemi bile enlerinden al nan verilerin bilgisayar ortam na aktar lmas  ve gerekli i lemlerden 
sonra ölçülen ray hatt na ait geometrik parametrelerin belirlenerek, bu parametrelere ait deformasyon 
miktarlar n n hesaplanabilmesi için, ölçme sistemi ile entegre çal acak bir yaz l m geli tirilmi tir. 
 
Ölçme sistemi yaz l m  için Microsoft Visual Studio.NET ailesinden C# programlama dili seçilmi tir. 
C# programlama dilinin sundu u nesne yönelimli programlama özelli i sayesinde, karma k i lemlerin 
düzenli ve h zl  bir ekilde yap labilmesi mümkün olmaktad r (Algan, 2007). 
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Ölçme sistemi yaz l m , proje verilerinin mevcut oldu u hatlarda kontrol amaçl , proje verilerinin 
mevcut olmad  hatlarda rölöve amaçl  ölçme yapabilecek kapasitede tasarlanm t r. Ölçme i lemi 
s ras nda ray hatt  geometrik parametrelerinden, ray hatt  orta eksen yatay konumu, sa  ve sol ray 
yükseklikleri, ekartman, dever ve boyuna e im miktarlar  hesaplanmaktad r. Hesaplanan bu büyükler, 
rayl  sistem güzergahlar  ile ilgili uluslararas  standartlara göre kar la t r lmaktad r. Kullan c ya 
istenildi i taktirde kendi standartlar n  tan ma imkan  da sa lanm t r. Ray hatt  orta eksen yatay ve 
dü ey konumu, ekartman, dever ve boyuna e im miktarlar  ile ilgili tolerans de erler yaz l ma 
girilebilmektedir. 
 
Ölçme sistemi yaz l m , sistem bile enlerinden aktar lan verileri istenilen kay t aral klar nda ald ktan 
sonra, UTC zaman  ile birlikte bir dosyaya kaydetmektedir. Çal an ray hatt na ait proje bilgilerinin 
yaz l ma yüklenmesi ile anl k olarak ölçülen hatt n proje verilerinden olan sapma miktarlar  ya da 
kullan c  taraf ndan tan mlanan özel tolerans de erlerinden olan sapma miktarlar  hesaplan p, 
kullan c ya gösterilmektedir. ekil 5 de ölçme ekran  ile ilgili örnek verilmi tir. Bu ekrandaki ye il 
renk söz konusu büyüklü ün standartlar  sa lad n , sar  renk s n r de erler içinde oldu unu, k rm z  
renk ise standartlar n d na ç k ld n  ve ray hatt n n ölçülen bölümünün tehlikeli oldu unu ifade 
etmektedir. 
 

 
ekil 5. Ölçme ekran . 

 
Ölçme i lemi s ras nda yap lan anl k de erlendirme i leminden ba ka yaz l m n ölçü sonras  
de erlendirme ve analiz modülü de haz rlanm t r. Bu modülde ray hatt ndan elde edilen verilerin 
ayr nt l  analizi yap l p, grafiklerle kullan c ya bilgi verilmekte ve söz konusu ray hatt n n durumu ile 
ilgili ayr nt l  rapor haz rlanmaktad r. 
 
3. Verilerin De erlendirilmesi 
 
De erlendirme i leminin ilk a amas nda ölçme sistemi bile enlerinden al nan verilerde kaba hata 
ara t rmas  yer almaktad r. Bu a amada MAD Filtreleme Tekni i kullan lm t r (Menold vd. 1999). 
LVDT, e im ölçer ve konum belirleme sistemlerinden al nan verilerdeki olas  kaba hatalar 
giderildikten sonra ikinci a amada ray hatt ndaki dever, enine ve boyuna e im, ekartman ve yol orta 
ekseni koordinatlar  hesaplanmaktad r. Hesaplanan bu büyüklükler veri taban na güzergah uzunlu u 
ve UTC zaman  bilgileri ile birlikte kaydedilmekte, bu sayede tüm kanallardan elde edilen verilerin 
senkronizasyonu mümkün olmaktad r. Zaman senkronizasyonu yap lm  veriler, ray hatt na ait mevcut 
proje verileri ile kar la t r larak geometrik de i im miktarlar  kalman filtreleme tekni i kullan lmas  
ile hesaplanmaktad r. ekil 6 da de erlendirme i lemi için ak  diyagram  verilmi tir. 
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ekil 6. Verilerin de erlendirilmesi için ak  diyagram . 
 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Tasarlanan ölçme sistemi ile stanbul Ula m A. . i letme sahas  içinde bulunan test hatt nda gidi  ve 
dönü  olmak üzere test ölçüleri gerçekle tirilmi , ölçülerin de erlendirilmesi sonucunda da sistemin 
performans  de erlendirilmi tir. Konum belirlene sistemi olarak RTK GPS yönteminin kullan lmas  
durumunda, belirlenen ray hatt  geometrik parametrelerinin, rayl  sistemler için geçerli olan 
uluslararas  standartlar  sa lad  görülmü tür. Konum belirleme sistemi olarak ATR sistemli total 
station kullan lmas  durumunda ise, özellikle yatay ve dü ey konum bile enlerinde önemli derecede 
iyile meler olmu tur. Her iki sistemin birlikte kullan lmas  ile de özellikle GPS ile ölçüm yap lmas n n 
mümkün olmad  tünel gibi bölgelerde sistemin total station ile desteklenmesi mümkün olmaktad r.  
 
Tasarlanan ölçme sisteminin ek alg lay c  sistemler ile daha da geli tirilebilece i dü ünülmektedir. 
Örne in ray aç kl  belirlemek için kullan lan LVDT nin say s n n ikiye ç kar lmas , ray aç kl n n 
arac n sal n m ve titre imlerinden etkilenmeden, çok daha hassas olarak belirlenmesini sa layacakt r. 
Sistemde kullan lan e im ölçer yerine INS (Inertial Navigation System) sistemlerinin kullan lmas  ile 
sistemin üç eksende dönüklü ünün belirlenebilmesi mümkün olacak ve sistem için kurulan kinematik 
modelin daha da geli tirilmesi sa lanabilecektir. Bununla birlikte sisteme entegre odometrelerin 
kullan m  ile de ray hatt ndaki güzergah uzunlu u de erleri GPS ve total station ölçümlerinden 
ba ms z olarak belirlenebilecektir. Bunlar n d nda sisteme lazer taray c , yer alt  radar  (GPR) 
eklenmesi ile de rayl  sistem hatt  çevresinin ve altyap s n n da bir ölçme sistemi ile belirlenebilmesi 
mümkün olacakt r. 
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ÖZET 
 
Noktalar aras ndaki yükseklik farklar n  ço unlukla geometrik nivelmanla belirleriz. Ancak baz  
durumlarda noktalar aras ndaki yükseklik farklar n n hassas bir ekilde trigonometrik olarak 
belirlenmesi ihtiyaç haline gelir. Kar l kl  olarak ölçülen aç lar, uygulamada ya i aret tepesine 
indirgenir ya da zemin noktas na indirgenir. Nirengi noktalar  aras ndaki yükseklik farklar n n 
kar l kl  gözlemlerle belirlenmesi durumunda, iki nokta aras ndaki uzunluk genelde 3-5 km 
civar ndad r.  Bu durumda ölçülen dü ey aç lar n i aret tepesine ya da zemin noktas na indirgenmesi 
için ölçülen aç lara getirilecek düzeltme miktarlar  literatürde verilen yakla k formüllerle yeterli 
do rulukta elde edilebilmektedir. Ancak deformasyon belirlenmesi gibi amaçlarla yap lan çe itli 
mühendislik ölçmeleri için iki nokta aras ndaki uzunluk bazen birkaç yüz metre civar nda, hatta daha 
da k sa olabilmektedir. Böyle mikro jeodezik a larda yakla k formüllerle hesaplanan düzeltme 
de erleriyle i aret tepesine ya da zemin noktas na indirgenmi  dü ey aç larla nokta yükseklikleri, 
yeterli hassasiyetle belirlenemez.  Yine teknolojinin geli imine paralel olarak günümüzde aç  ölçme 
aleti olarak teodolit yerine genelde total station kullan lmaktad r. Elektronik takeometre (total station) 
kullan ld  zaman dü ey aç  ile birlikte e ik ya da yatay uzunluk da ölçülebilmektedir. Ölçülen bu 
uzunluklar da dikkate al narak dü ey aç lar n i aret tepesine ya da zemin noktas na indirgenmesi için 
kesin formüller kullan labilir.  
 
Çal mada dü ey aç  ölçümü ile birlikte uzunluk ölçümünün yap l p yap lmamas na ba l  olarak dü ey 
aç lara getirilecek düzeltme miktarlar n n hassas bir ekilde hesaplanmas  için gerekli formüller 
verilmi tir.  
 
Anahtar Sözcükler: Trigonometrik nivelman, dü ey aç  ölçümü, dü ey aç  indirgeme, kar l kl  
gözlemler, deformasyon ölçmeleri 
 
 
APPROCHES ON REDUCING THE VERTICAL ANGLE MEASUREMENTS IN 
MICRO GEODETIC NETWORKS 
 
We usually determine the height differences between points with geometrical leveling. Sometimes it is 
necessary to determine the height differences between points with trigonometrical leveling accurately. 
Reciprocally measured angles are reduced to on the top of the marker or on the ground point. When 
determining the height differences between triangulation points, distance between two points is about 
3-5 km. In this situation correction values about the angles when reducing the vertical angles to on the 
top of the marker or on the ground point can be determined with enough accuracy. But sometimes 
distance between two points may be about 100 meters especially on engineering measurements such 
as deformation measurements. In these micro geodetic networks, correction values which are 
calculated by using usual equations can not be determined with enough accuracy. Depending on 
technological developments, total stations are used instead of teodolites for angle measurements. 
Slope or horizontal distances can be determined when the total stations are used.  By considering 
these distances, specific equations can be used for reducing the vertical angle to on the top of the 
marker or on the ground point. 
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In this study, necessary equations for determining the correction values about the vertical angles 
accurately are given.  
 
Keywords: Trigonometrical leveling, vertical angle measurement, reducing the vertical angles, 
reciprocal observations, deformation measurements.  
 
 
1. Giri  
 
Mühendislik yap lar ndaki jeodezik noktalar aras ndaki yükseklik farklar n n belirlenmesinde dolays z 
bir yöntem olmas  ve ölçülerin mm biriminden daha hassas bir do rulukla elde edilmesi nedenleri ile 
hassas geometrik nivelman yönteminin uygulamada ço unlukla tercih edilmesini sa lamaktad r. 
Ancak, yan na ula lmas  olanakl  olmayan noktalar ile arazinin topografik yap s ndaki zorluklar gibi 
nedenlerle geometrik nivelman yap lmas n n güçle ti i yerlerde dolayl  bir yöntem olan trigonometrik 
nivelman yönteminin uygulanmas  kaç n lmaz olmaktad r. Bu yöntemin mühendislik yap lar ndaki 
uygulamas  ise dü ey aç  ve kenar ölçüsünün hassas olarak belirlenmesini gerektiren hassas 
trigonometrik nivelman yöntemidir. Günümüzde ATR sistemli robotik elektronik takeometrelerle 
yüksek do ruluklu ve incelikli ölçme yap labilmesi yöntemin mühendislik yap lar ndaki aplikasyon ve 
kontrol ölçmeleri çal malar nda rahatl kla uygulanabilmesine olanak sa lamaktad r. 
 
Mühendislik yap lar ndaki jeodezik kontrol noktalar  genellikle pilye olarak in a edilmektedir. 
Yükseklik farklar n n belirlenmesi için ölçülen dü ey aç  ve e ik kenar uzunluklar n n pilye üzerine 
indirgenmesi gerekir. E er jeodezik noktalar zemin noktas  ise bu kez de ölçülerin zemine 
indirgenmesi söz konusu olmaktad r. Muhtelif kaynaklarda ölçülen dü ey aç n n zemin noktas na 
indirgenmesinde düzeltme de eri zA için 
 

.
AB

AB
A s

itz                     

(1) 
 
e itli i verilmektedir. Burada iA: durulan noktada alet yüksekli i, tB: bak lan noktada i aret yüksekli i 
ve SAB: durulan ve bak lan noktalar aras ndaki yatay kenar uzunlu udur. ndirgenmi  dü ey aç  ise 
          

A
I
AA zzz                     

(2) 
 
eklinde hesaplanmaktad r. (1) e itli i uzun kenarl  kontrol a lar nda iki nokta aras nda olu an iA-tB 

k sa kenarl  ve SAB uzun kenarl  üçgenin dik üçgen oldu u öngörüsüne dayan larak elde edilmektedir. 
Buna kar n mühendislik yap lar nda kullan lan k sa kenarl  kontrol a lar  için bu varsay m geçerli 
olmamaktad r. Bu durumda i-t ve S’in dik üçgen kenarlar na dönü türülmesi gerekmektedir.  
2. Dü ey Aç  ndirgeme Düzeltmesinin Hesab  
 
Genellikle jeodezik kontrol noktalar  aras nda kar l kl  gözlem olana  bulunmaktad r. Ancak e rilikli 
kemer barajlar, köprüler, termik santral bacalar  ve tv kuleleri gibi yap larda ço unlukla kontrol 
noktalar ndan ölçülecek objeyi temsil eden obje noktalar na tek tarafl  gözlem yapma olana  ile 
kar la lmaktad r. Bu nedenle indirgeme e itliklerinin kar l kl  gözlem olmas  ve tek tarafl  gözlem 
olmas  durumlar  göz önüne al narak ayr  ayr  incelenmesi uygun olacakt r. 
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2.1. Kar l kl  Gözlem Bulunmas  Halinde Dü ey Aç  ndirgeme Düzeltmesinin Hesab  
 
2.1.1. Dü ey Aç n n aretin Tepesine ndirgeme Düzeltmesinin Hesab  
 

 
ekil 1.  Dü ey aç  ölçülerinin i aretin tepesine indirgenmesi 

 
ekli 1.’e göre; 

 
I
B

I
A zz ,  : Ölçülen dü ey (zenit) aç lar, 

BA zz ,  : aretin tepesine indirgenmi  dü ey aç lar olmak üzere; 
 

zA ve zB nin yakla k hesab : 
 

B
I
BB

BB
B

A
I
AA

AA
A

zzz                          
S
b 

S
it

z

zzz                         
S
a

S
it

z
             

(3) 

zA ve zB nin kesin hesab : I
AD ve I

BD  e ik uzunluklar  ölçülmemi  ve S  yatay uzunlu u 
verilmi se öncelikle bu e ik uzunluklar, 
 

 
sinsin I

B

I
BI

A

I
A z

SD
z

SD                   

(4) 
 

e itlikleri ile hesaplan r. Sonra Nepper formüllerine göre, 
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2
z200z2

2
z200

2
zz200z

2
zz200z

Da
Da

I
A

g
A

I
A

g

A
I
A

g
A

A
I
A

g
A

I
A

I
A

tan

tan

)(
tan

)(tan
                      

(5) 
 
yaz lan yukar daki (5) e itli i a a daki ekilde düzenlenerek  
 

2
z200

Da
Da

2
z200z2 I

A
g

I
A

I
A

I
A

g
A tantan  

 

2
z200

Da
Da

2
z200z2 I

A
g

I
A

I
A

I
A

g
A tanarctan  

 

2
z200

Da
Da

2
z200

2
z2 I

A
g

I
A

I
A

I
A

g
A tanarctan  

 

2
z200

2
z200

Da
Daz

I
A

gI
A

g

I
A

I
A

A tanarctan                

(6) 
 

e itli i elde edilerek  zA hesaplan r. Benzer ekilde  
 

2
z200

2
z200

tan
Db

Db
arctanz

I
B

gI
B

g

I
B

I
B

B                

(7) 
 
yaz labilir. Bir üçgende bir d  aç  kendisine kom u olmayan iki iç aç n n toplam na e it 
oldu undan  ekil 1.’e göre a a daki e itlikler yaz larak i aretin tepesine indirgenmi  zA ve 
zB dü ey aç lar  hesaplan r. 
 

B
I
BBA

I
AA zzzzzz  
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2.1.2. Dü ey Aç n n Zemine ndirgeme Düzeltmesinin Hesab  

 

ekil 2.  Dü ey aç  ölçülerinin zemin noktas na indirgenmesi 
 

ekil 2.’ye göre; 
 

I
B

I
A zz ,  : Ölçülen dü ey (zenit) aç lar, 

BA zz ,  : Zemin noktas na indirgenmi  dü ey aç lar, 
I
B

I
A DD ,  : ölçülen e ik uzunluklar, 
ID     : zemin noktalar  aras ndaki ortalama e ik uzunluk, 

S     : zemin noktalar  aras ndaki yatay uzunluk,  
BA ii ,   : alet yükseklikleri, 

BA tt ,  : i aret yükseklikleri olmak üzere; 

ABBA itbita ,  k saltmalar  ile uzun mesafe 
2

DDDDD
I
B

I
AII

B
I
A  kabulüyle 

I
A

I

zsin 
SD     sin A

I zDS                   

(8) 
 
sinüs teoremine göre (9) e itli i yaz l r. 
 

B
I
BBA

I
AA

I
BIB

I
AIA

zzzzzz
D
azz

D
bz I

B
2I

A
2 zsin 

S
a  z sin sin zsin 

S
b sin sin

             

(9) 
 

gg 11090z  aras nda 1zsinz sin 2  al nabilir. Az ve  Bz ’nin küçük aç lar oldu u da 
dikkate al n rsa (10) e itli i yaz labilir. 
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S
a

D
az

S
b

D
bz IBIA             

(10) 
 
2.2. Tek Tarafl  Gözlem Bulunmas  Halinde Dü ey Aç  ndirgeme Düzeltmesinin Hesab  
 
D' : Ölçülen e ik uzunluk, 
D'' : z nin hesab nda kullan lan e ik uzunluk, 
D : Zemin noktalar  aras ndaki e ik uzunluk, 
S  : Zemin noktalar  aras ndaki yatay uzunluk, 
Z' : Ölçülen dü ey aç  ve 
Z  : Zemin noktalar na indirgenmi  dü ey aç  olmak üzere 
 

 
ekil 3a.  Z > 100g ve i < t olmas  durumu 

 
ekil 3b.  Z > 100g ve i > t olmas  durumu 

 

zZZ
i aretliz

D
batnz

dsDD
Zab

Zads
i aretlia

tia

)(

sin
cos

)(

 (11) 

zZZ
i aretliz

D
batnz

dsDD
Zab

Zads
i aretlia

tia

)(

sin
cos

)(

 (12) 
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ekil 3c.  Z < 100g ve i < t olmas  durumu 

 

  
ekil 3d.  Z < 100g ve i > t olmas  durumu 

 

Mühendislik ölçmelerine yönelik çal malarda noktalar n n uzaysal konumlar n n belirlenmesi 
amaçlan r. Daha aç k bir ifade ile noktalar n üç boyutlu konum de i imleri belirlenmeye 
çal ld ndan ölçülen dü ey aç lar n da geometrik modeli kurmak için pilye olarak tesis edilmi  
ölçme (kontrol) noktalar n n üzerine indirgenmesi gerekir.  

Geometrik indirgeme 

 z : ölçülen dü ey aç , 
 i : teodolitin gözlem ekseni yüksekli i, 
 t : gözlem yap lan noktada i aret yüksekli i ve 
 s : durulan ve bak lan noktalar aras ndaki e ik uzunluk 

zZZ
i aretliz

D
batnz

dsDD
Zab

Zads
i aretlia

tia

)(

sin
cos

)(

 (13) 

zZZ
i aretliz

D
batnz

dsDD
Zab

Zads
i aretlia

tia

)(

sin
cos

)(

 (14) 
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olmak üzere dü ey aç n n 100g 'dan küçük ve büyük olmas  durumlar  için ekil 3 a,b,c ve d de verilen 
indirgeme düzeltmelerinin hesab nda kullan lacak genel ba nt  a a daki ekilde elde edilir. 

 

zZZ
D
bz

dsDD
Zab

Zads
tia

'
"

arctan

'"
'sin.

'cos.

                 

(15) 

3. Uygulamalar 
 
Yukar da aç klanana dört duruma göre dü ey aç  de erleri 90-110, 99-101 ve 95-105 grad kar l kl  
ölçü de erlerine göre indirgeme formülleri ve genel formüller kullan larak hesaplanm t r. Hesap 
sonuçlar  Tablo 1.’de verilmi tir. Tablo incelendi inde kar l kl  gözlem bulunmas  durumunda 
yukar da ifade edilen üç durumun kar l  olarak 1. sütundaki 1-4 ve 2-3 deki kar l kl  gözlemlerin 
indirgenmi  de erlerinin verildi i 11. sütundaki aç  de erleri toplam n n 200 grad oldu u 
görülmektedir. Böylece umulan sonuca ula ld  görülmü tür. Ölçülen e ik uzunluk ve dü ey aç  ile 
indirgenmi  ve dü ey aç lardan elde edilen yatay uzunluklar n ayn  oldu u da tespit edilmi tir. 
 

Tablo 1. Dü ey aç  ölçülerinin zemin noktas na indirilmesine ili kin örnekler 
 

Duru
m 

ZI 

(g) 

DI 

(m
) 

i 
(m
) 

t 
(m
) 

a= 
i-t 

b= 
a*sinzI 

ds= 
a*coszI 

DII= 
DI-ds 

dz= 
atn(b/DI

I) 

Z= 
ZI+dz 

D= 
D 2+b2 

S= 
DI*sinz

I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
  

90 
10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9876

9 

-
0.1564

3 

  
99.8435

7 

-0.62975 90.6297
5 

99.8484
5 

98.768
83 

2 
  

90 
10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9876
9 

 
0.1564

3 

100.156
43 

0.62778 89.3722
2 

100.161
30 

98.768
83 

3 
11
0 

10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9876

9 

 
0.1564

3 

100.156
43 

-0.62778 110.627
78 

100.161
30 

98.768
83 

4 
11
0 

10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9876
9 

-
0.1564

3 

  
99.8435

7 

0.62975 109.370
25 

99.8484
5 

98.768
83 

 

1 
  

99 
10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9998

8 

-
0.0157

1 

  
99.9842

9 

-0.63662 99.6366
2 

99.9892
9 

99.987
66 

2 
  

99 
10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9998
8 

 
0.0157

1 

100.015
71 

0.63642 98.3635
8 

100.020
71 

99.987
66 

3 
10
1 

10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9998

8 

 
0.0157

1 

100.015
71 

-0.63642 101.636
42 

100.020
71 

99.987
66 

4 
10
1 

10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9998
8 

-
0.0157

1 

  
99.9842

9 

0.63662 100.363
38 

99.9892
9 

99.987
66 
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1 
  

95 
10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9969

2 

-
0.0784

6 

  
99.9215

4 

-0.63513 95.63513 99.9265
1 

99.691
73 

2 
  

95 
10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9969
2 

 
0.0784

6 

100.078
46 

0.63414 94.36586 100.083
42 

99.691
73 

3 
10
5 

10
0 

0.3 1.3 
-1 

-
0.9969

2 

 
0.0784

6 

100.078
46 

-0.63414 105.6341
4 

100.083
42 

99.691
73 

4 
10
5 

10
0 

1.3 0.3 
 1 

0.9969
2 

-
0.0784

6 

  
99.9215

4 

0.63513 104.3648
7 

99.9265
1 

99.691
73 

 
4. Sonuç ve Öneri 
 
Sunulan çal ma ile dü ey aç lar n indirgeme düzeltmelerinin kar l kl  veya tek tarafl  gözlemlerle 
kolay bir hesaplama ile yakla k olarak de il kesin de er olarak belirlenebilece i gösterilmi tir. 
Kar l kl  veya tek tarafl  ölçü de erlerine göre yap lan dü ey aç  indirgemelerinde yukar da verilen 
e itliklerle elde edilen indirgenmi  dü ey aç  de erlerinin ayn  sonucu verdi i görülmü tür. Ölçme ve 
hesaplama araçlar n n geli mi  olmas  nedeni ile dü ey aç  indirgemelerinin yakla k formüllerle de il 
kesin sonuç veren e itliklerle hesaplanmas  önerilmektedir. 
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ANT YE ORTAMINDA GERÇEKLE T R LEN MÜHEND SL K 
PROJELER NDE PROJE YÖNET M  VE HAR TA MÜHEND SL  

H ZMETLER  
 

enol KU CU1 , Eray CAN2 

 
1ZKÜ Mühendislik Fakültesi Ö retim Üyesi, senolkuscu@yahoo.com, Zonguldak 

2ZKÜ Mühendislik Fakültesi Ara t rma Görevlisi, can.eray@hotmail.com, Zonguldak 
 
ÖZET 
Proje terimi, mühendislik uygulamalar  aç s ndan, “Bir uygulaman n gerçekle tirilmesinde, 
gereksinim duyulan birbiri ile ili kili bilgi ve belgeler bütünü” olarak tan mlanabilir. Ço u 
kez de “tasar m, dizayn” terimleri ile e  anlam’ da kullan l r. Di er yandan, her alanda ve her 
konuda, belirli bir zaman s n rlamas  içinde, belirli kaynaklar n kullan m  ile, belirli bir amaca 
yönelik faaliyetler de proje faaliyeti olarak adland r l r. 
  
Bu çerçevede, mühendisler için, belirli bir zaman, kaynak ve amaç s n rlamas  ile 
gerçekle tirilen bir mühendislik tasar m  proje türü bir faaliyet oldu u gibi bu tasar m n, yine 
zaman ve kaynak s n rlamas  ile gerçekle tirilmesi de bir projedir ve bu kapsam nda yap lan 
faaliyetler proje türü faaliyetlerdir.  
  
Bu faaliyetlerin amac na uygun olarak gerçekle mesi için, proje özelinde yap lan yönetim 
faaliyetleri ise “proje yönetimi” olarak adland r lmaktad r. 
  
Bildiride, antiye ortam nda gerçekle tirilen mühendislik projelerinde proje yönetimi ve harita 
mühendislerinin bu yönetim faaliyetlerindeki görev ve sorumluluklar  ile ilgili olarak; bu 
konulardaki yasal ve idari düzenlemelere ve deneyimlere dayal  bilgilere ve önerilere yer 
verilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler : Proje Yönetimi; Proje, Yöneylem ara t rmas  
 
ABSTRACT 

 
PROJECT MANAGEMENT AND SERVICE OF SURVEYING ENGINEERING FOR 

REALIZED ENGINEERING PROJECT IN THE WORKSITE 
 
Project, in term of engineering applications “the realization of an application needed all 
documents and information relevant with each other” can be defined. Many times this term is 
used “design and plan” with same meaning as in terms. On the other hand, every activities are 
also called the Project activities because of with use of specific resources and particular 
purpose however limited a certain time in every field and every subject. 
 
In this meaning the engineering design is type of a Project activity that is carried out by 
engineers with in specific time and within limit of purpose, however within specific resources. 
In this context these activities are type of project activities. 
 
Management activities are called project management for to realize purpose of these activities 
in accordance within project. 
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In this article project management however duties and responsibilities of surveying engineers 
are given in management activities at worksite. Besides legal and administrative 
arrangements, experiences and suggestions are included. 
 
Keywords: Project management, Project, Operational research 
 
1-PROJE VE PROJE TÜRÜ FAAL YETLER 
 
Proje terimi mühendislik disiplinleri aç s ndan, teknik anlamda, “Bir mühendislik 
uygulamas n n gerçekle tirilmesinde gereksinim duyulan birbirleri ile ili kili bilgi ve belgeler 
bütünü” olarak tan mlanabilir.  
 
Uygulamada, ço u kez “tasar m” ve tasar m n n ngilizcesi olan “Dizayn” terimleri ile e  
anlamda kullan l r. Di er yandan, belirli bir amaca yönelik, kaynak ve zaman s n rlamalar  ile 
gerçekle tirilen faaliyetler de proje türü faaliyetler olarak adland r l r. Bu kapsamda, 
mühendisler için, zaman ve kaynak s n rlamalar  içinde gerçekle tirilen belirli bir amaca 
yönelik her türlü mühendislik faaliyeti de birer proje türü faaliyet niteli indedir.   
 
Bu tan ma uygun olarak, bir mühendislik uygulamas n n zaman ve kaynak s n rlamas  ile 
yap lan tasar m (projelendirilme i i)  de proje türü bir faaliyetin konusunu olu turabilir. Bu 
bildiride, proje terimi zaman ve kaynak s n rlamalar  ile,  antiye ortamlar nda 
gerçekle tirilen, belirli bir amaca yönelik mühendislik uygulamalar  ile ilgili faaliyetler 
anlam nda kullan lacakt r. 
 
Proje türü faaliyetler, ba ta zaman, kaynak ve amaç s n rlamalar  olmak üzere rutin (tekdüze) 
faaliyetlerden ay ran önemli farkl l klar ta r.   
 
Bu farkl l klardan ba l calar  olarak;  
 

 Her proje faaliyetinin özgün bir faaliyet olu u ve kendine özgü yönetim ve 
organizasyon gerektirmesi,  

 
 Sonuçlanan her proje faaliyetinin bir gereksinimin kar lamas  ve o konudaki mevcut 

i leyi te az ya da çok bir de i im, geli me ve iyile me sa lama amac  ta mas ,   
  

 Ba  sonu belli bir tak m alt faaliyetlerden olu mas ,  
 

 Proje türü faaliyetlerin insan ya am nda, her konuda geli imin ve de i imin en önemli 
araçlar ndan birisini olu turmas  

 
gibi özellikler (farkl l klar) say labilir. 
 
2- HAR TA MÜHEND SL  LG  ALANINA G REN PROJE FAAL YETLER  
 
Genelde, harita bilgisi ve uygulamas  gerektiren her türlü faaliyet, az ya da çok Harita 
Mühendisli i disiplininin ilgi alan na girer. Bu faaliyetlerin ba nda da co rafi tabanl  (arazi 
içerikli) mühendislik uygulamalar  ile ilgili projeler gelir. Bu kapsama giren projeler, Harita 
Mühendisli i hizmetleri aç s ndan; 
 

 Harita-Kadastro Sektörü ile do rudan ilgili mesleki projeler, 
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 Harita Mühendisli inin servis hizmeti verdi i di er sektörlerle ilgili, projeler 
 

olmak üzere, iki grupta de erlendirilebilir.  
 
Amac  do rudan harita ve harita bilgisi üretmek ve uygulamak, i lemek, co rafi tabanl  bilgi 
sistemleri kurmak, i letmek ve kadastral amaçlarla ilgili olan projeler ilk gruba giren projeler 
olarak de erlendirilebilir.  
 
n aat, Maden, Orman Mühendisli i gibi arazi içerikli uygulamalar yapan, harita ve harita 

bilgisi kullanan ve uygulayan meslek disiplinleri ile ilgili co rafi tabanl  projeler ise 2. 
kategoriye giren projeleri olu turur. Bu gruba giren projelerin en yayg n  da, antiye 
ortam nda gerçekle tirilen in aat ve madencilik sektörü ile ilgili olan projelerdir. 
 
Ba ka ülkelerde oldu u gibi, ülkemizde de Harita Mühendislerinin büyük bir bölümünün bu 
ikinci gruba giren hizmetler ve projeler üreten ve uygulayan kurumlarda ve i lerde görev 
yapt klar  bilinmektedir. 
 
Ülkemizde, Harita Mühendislerinin % 30 civar n n in aat sektöründe (ve genelde mühendislik 
ölçmeleri kapsam na giren i lerde ve kurumlarda) görev yapmas ; ABD’ de deki Ölçmecilerin 
(Surveyor’lar n) % 60’ n n in aat sektöründe görev yapmas ; dünya’ da birçok ülkede Maden 
Harita Mühendislerinin ayr  mühendis odalar n n ve uluslar aras  örgütlenmelerinin (Uluslar 
Aras  Maden Haritac lar  Örgütü – ISM’ nin) olmas  bu tespitin göstergelerini 
olu turmaktad r.  
 
Ülkemizde, proje denildi inde, genelde, kamu kurumlar  taraf ndan üretilen ve 
gerçekle tirilen, yol, kanal, kanalizasyon, enerji tesisleri, hidrolik yap lar ve tesisler, binalar 
ile ilgili in aat antiyesi ortamlar nda gerçekle tirilen ve meslek disiplinimizi de ilgilendiren 
projelerin akla geldi i bilinmektedir. Bu nedenle, bu bildiride bu tür kamusal projelerin 
süreçleri ve yönetimi as l konuyu olu turmaktad r.  
 
Bu tür Co rafi Tabanl  Mühendislik Projeleri (CTMP)’ nin;  
 

 Genelde kamusal hizmetlere yönelik alt yap  projeleri niteli inde olmas , 
 Çok disiplini ilgilendirmesi (multi disiplinler olmas ),  
 Her a amas nda Harita Mühendisli i ilgi alan na giren bilgi, belge ve hizmetler 

gerektirmesi 
 Tasar mlar nda, uygulama çevresi ile ilgili, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, topo rafik 

ve arazi kullan m özellikleri gibi konularla ilgili, genelde kesin de erlerle ifade 
edilemesi zor olan (projenin oturdu u noktaya ve alana ba l  olarak de i ebilen) 
bilgilerin ve parametrelerin kullan lmas  (bu nedenle de her a amas nda uyguland  
alana, çevreye daha uygun ve uygulanabilir yapma aray lar  içermesi),  

 
gibi ortak özellikler ta rlar. 
 
Ülkemizde bu kapsama giren CTMP üreten ve ihale yöntemiyle gerçekle tiren kamu 
kurumlar nda, bu tür önemli projelerin ekil 1’ de görülene benzer bir süreç içinde 
geli tirildi i, tasar mland  ve gerçekle tirildi i söylenebilir. 
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PROJE LE LG L HT YAÇ VE STEKLER N ORTAYA ÇIKI I

HT YAÇ VE STEKLER N TANIMLANMASI, ÖN NCELEME VE DE ERLEND RMELER N YAPILMASI

PROJELEND RME Ç N GEREKL VER LER N TOPLANMASI

Teknik 
Y.D. 

HT YAÇ, STEK VE ÖNER LER N TEKN K, EKONOM K, SOSYAL VE DAR  
AÇILARDAN YAPILAB L RL K DE ERLEND RMELER (Y.D.)’ N N YAPILMASI 

Ekonomik ve 
Mali Y.D. 

Toplumsal 
Y.D.

Çevresel 
Y.D. 

Kurumsal ve 
Yönetimsel Y.D. 

PROJEN N KONUM, BOYUT VE B Ç M N  
BEL RLEYEN UNSURLARIN PROJELEND R LMES  

(GEREKL  MÜHEND SL K HESAP VE GRAF K 
TASARIMLARININ YAPILMASI) 

PROJEN N N TEL K, N CEL K, 
FONKS YON VE STANDARTLARININ 
BEL RLENMES  (GRAF K OLMAYAN 

UNSURLARININ PROJELEND R LMES ) 

Uygulama le lgili: 
 Genel ve Özel Teknik artnamelerin, 
 Standartlar n, 
 Sözle me rapor, 

 v.b. yaz l  belgelerin haz rlanmas  
 

 

Ön Uygulama Projesi le lgili: 
 Mühendislik hesaplamalar n n, 
 Yerle me planlar n n, mimari Projelerinin, 
 Kesitlerin, görünü lerin, detaylar n, 
 Alt projelerin, 
 Çevre düzeni (peyzaj) projelerinin 

   v.b. grafik belgelerin haz rlanmas  

PROJE METRAJ VE MALOLU (KE F) LEMLER A AMASI

KAYNAK SA LAMA KAMULA TIRMA VE 
D ER BÜROKRAT K LEMLER A AMASI

HALE LEM DOSYASI OLU TURMA A AMASI 

HALE SÜREC  VE SÖZLE ME A AMASI 

PROJEN N UYGULANMASI VE PROJE  ( ANT YE) 
YÖNET M  A AMASI

Finansman, mülkiyet, 
arazi kullan m  gibi ba ka 

konularla ilgili Y.D. 

GERÇEKLE T RME A AMASI

HALEL  USULDE EMANET USULDE ( ADRE EL  LE) 

TEKN K PROJELEND RME (PROJE DOSYASI OLU TURMA) A AMASI 

LETME (H ZMET) A AMASI  

ekil 1 Kamu Kurumlar nda antiye Ortam nda Gerçekle tirilen Önemli Projelerin Olu um ve Uygulama A amalar
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Bu tür projelerin hayata geçirilmesinde, ekil: 1’ deki emada yer alan süreçlerin ve alt i  
gruplar n n her biri, as l projenin bir alt projesini olu turabilir ve ayr  projeler ve süreçler 
olarak ele al nabilir.  Örne in belirli iki nokta aras nda yeni bir otoyol ihtiyac  söz konusu 
olsa; bu otoyolun ekonomiklik de erlendirmesinin (fizibilitesinin), yolun geçece i arazinin 
etüt haritas n n, zemin etütlerinin, teknik tasar m n n yap lmas ; kamula t rma planlar n n 
haz rlanmas , aplikasyonu gibi proje ile ilgili farkl  i lerin ve i  gruplar ndan her biri as l 
projenin birer alt projeleri olarak gerçekle tirilebilir.    
 
3- ANT YE ORTAMINDA GERÇEKLE T R LEN PROJELERDE PROJE 
YÖNET M   
 
“Yönetim” teriminin tan m , bir organizasyonun, ya da bireyin bir konudaki amac n n 
gerçekle tirilmesi kapsam nda o konuda yap lmas  gereken faaliyetlerle ilgili planlama, 
organizasyon, yönetme (sevk ve idare), koordinasyon ve denetim içerikli faaliyetler bütünü 
olarak yap labilir.  
 
Projeler belirli bir amac n, belirli zaman ve kaynak s n rlamalar  içinde gerçekle tirilmesi ile 
ilgili faaliyetin ad  oldu una göre, bu amac n gerçekle tirilmesi için yap lan yönetim 
faaliyetinin ad  da proje yönetimi olmaktad r. Yak n zamanlara kadar, genelde endüstri ve 
in aat sektörü ile ilgili büyük ve önemli projeler için söz konusu olan ve dü ünülen proje 
yönetimi, günümüzde gerek kamuda gerekse özel sektörde her alandaki proje türü 
faaliyetlerde bir zorunluluk olmaktad r. Bu zorunluluk, projenin boyutu ve karma kl  
artt kça daha da artmakta ve önem ta maktad r. Proje yönetimi, pratikte,  “ Proje Planlamas  
ve Yönetimi”, “Proje Yönetimi ve Kontrolü”; in aat projelerinde “ n aat- antiye Yönetimi” 
gibi adlarla da an lmaktad r. 
 
Proje yönetimi, her yönetim faaliyetinde oldu u gibi projeye özel, planlama-programlama, 
organizasyon, koordinasyon, sevk ve idare, denetim fonksiyonlar n  içerir. Bu yönetim türü, 
mühendisler için disiplinler üstü bir u ra  olup, bu alanda görev alacak mühendislerin, en az 
teknik bilgi ve beceriler kadar proje yönetimi konusunda da bilgi ve beceri sahibi olmas  
gerekir.  
 
Yönetim konusu genelde, yönetime konu organizasyonun yap s na ve özelli ine göre farkl  
oldu u gibi, proje yönetimi de projenin özelli ine ve kurumuna göre farkl l klar gösterir. 
Özellikle büyük ve önemli projelerde proje yönetimi bir ekip i i olup, bu ekibin ve projenin 
tamam n n yönetiminden proje yöneticisi sorumlu olur. 
 
Kamu kurumlar nda, antiye ortam nda, ihale yoluyla gerçekle tirilen CTMP’ lerinde di er 
projelerde oldu u gibi i i yapt ran, kurum “ dare”; yapan “Yüklenici” olarak adland r l r ve 
i in taraflar n  olu turur. Görevleri ve sorumluluklar  sözle melerle ve sözle melerin eklerini 
olu turan yasal ve idari düzenlemelerle tan mlan r. Bu ortamlarda i i yapan (yüklenici) 
aç s ndan proje yönetimi, in aat n-faaliyetin- antiyenin yönetimi; i yapt ran (idare) 
aç s ndan da yap lan faaliyetlerin denetimi proje yönetiminin as l amac n  olu turur.  
 

antiyenin (projenin) yönetiminde (i in boyutuna göre) antiye sorumlusu ( ef, Müdür, Ba  
Müdür v.b); denetimin yönetiminde, (Kontrol Mühendisi, Ba  Mühendis, Müdürü v.b.) proje 
yöneticisi konumunda olurlar. Projenin sözle mesine uygun olarak yönetilebilmesi için idare 
ve yüklenici aras nda i in sözle mesine uygun bir uyum ve koordinasyonun olmas  
zorunludur. Bu koordinasyonun da idareler taraf ndan sa lanmas  gerekir.  
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4- ANT YE ORTAMINDA GERÇEKLE T R LEN CO RAF  TABANLI 
MÜHEND SL K PROJELER N N YÖNET M NDE HAR TA MÜHEND SLER N N 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
Daha önce de belirtildi i gibi, antiye ortam nda gerçekle tirilen in aat ve madencilik 
faaliyetleri gibi konularla ilgili CTMP’ leri çok disiplinli (multi disipliner) projelerdir.  ile 
ilgili makine, insan gücü ve malzemenin birlikte oldu u ortamlar olan antiyelerde, i lerin 
gerçekle tirilmesinde ve yönetiminde n aat, Makine, Maden, Elektrik ve Harita Mühendisli i 
disiplinleri, genelde, temel disiplinleri olu turur. Bu disiplinler ile ilgili görevler aras nda 
kesin s n rlar n belirlenmesi zor olsa da;  
 

 Projenin, kaz -dolgu ekonomisi, çevreye ve topo rafyaya uyum aç lar ndan en uygun 
ekilde konumland r lmas  ve uygulanmas ,  

 Projenin mülkiyet, arazi kullan m  ve planlama s n r ve s n rlamalar na uygun olarak 
tasar m  ve uygulanmas  

 Uygulaman n, tasar mda öngörülen konum ve geometride gerçekle tirilmesi 
(aplikasyonu), konum ve geometriyle ilgili kontrol ve denetim görevleri, 

 Uygulama a amas ndaki, kaz -dolgu, ta ma i leri gibi araziye ba l  i lerle ilgili 
topo rafik ölçü, röleve ve miktar (metraj) hesaplamalar , 

 Özellikle, otoyol, baraj, metro, tünel, aç k maden i letmesi gibi konularla ilgili büyük 
uygulama projelerinde, CBS mant  ile proje bilgi sistemlerinin olu turulmas  ve 
i letilmesi 

 ve Proje yöneticisinin verece i proje ile ilgili ba ka görevler ve gereksinimler, 
 
genelde Harita Mühendislerinin ba l ca u ra  alanlar n  olu turur.  
 

antiye ortamlar nda yürütülen projelerde, disiplinimiz ile ilgili görevlerin, Bakanl klar Aras  
BÖHHÜY’ de, proje ile ilgili genel ve özel teknik düzenlemelerde belirtilen hususlar, ihale 
yoluyla gerçekle tirilen i lerde, gerek idareler gerekse, yükleniciler aç s ndan daha da önem 
kazanmakta ve ço u kez Harita Mühendisi istihdam n  i in gere i ve mevzuat aç lar ndan 
zorunlu k lmaktad r.   

 
Bilindi i üzere, denetim konusu, her türlü yönetim i inde be  önemli fonksiyonundan birisini 
olu turur. Proje yönetiminde de (özellikle i lerin ihale yoluyla gerçekle tirildi i antiyelerde) 
projenin tasar m na uygun konum, boyut ve geometride gerçekle tirilmesi ve bu konulardaki 
kontroller çok daha önemli olmaktad r. Bu çerçevede projelerle ilgili konuma, geometriye, 
boyuta ba l  miktar (kaz -dolgu-kübaj) belirlemelerine yönelik uygulamalar ve kontroller 
Harita Mühendislerinin görev alan na giren önemli konular aras ndad r.    
 
Günümüzde bu tür projelerde, Harita Mühendisleri, gerek dare gerekse Yüklenici 
kadrolar nda i leri fiilen yapma ve yapt rma görevleri yan nda, proje yönetim ekibinin bir 
üyesi ya da projenin tamam n n yönetiminden sorumlu proje yöneticisi olarak da görevler 
almaktad rlar. 
 
Bu nedenle bu tür projelerde görev alan Harita Mühendislerinin klasik Harita Mühendisli i 
görevleri ile yetinmeyip bunun yan nda, ba ta proje yönetimi ve planlamas  konular  olmak 
üzere, metraj (kesin hesap), ke iflendirme, i çi sa l  ve i  güvenli i, proje bilgi sistemleri 
gibi konularda da görev ve sorumluluklar üstlenmeleri hem kendileri hem de meslek 
disiplinimiz aç lar ndan önem ta maktad r.  
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5- SONUÇLAR VE ÖNER LER 
 
Tasar m nda ve gerçekle tirilmesinde harita ve harita bilgisine, bu konularla ilgili 
uygulamalara ihtiyaç duyulan her türlü uygulama ve CTMP’ leri az ya da çok Harita 
Mühendislerinin ilgi alan na girer. Bu kapsama giren projelerin ba nda da antiye ortam nda 
gerçekle tirilen, in aat ve madencilik sektörü ile ilgili olan projeler gelir. Bu tür CTMP’ leri 
Harita Mühendisli i ilgi alan na giren bilgi-belge ve hizmetlerle ba lar ve sonuçlan r. 
 
Proje disiplininde gerçekle tirilen faaliyetlerin yönetimi proje yönetimi olarak adland r l r ve 
proje ile ilgili planlama-programlama, organizasyon, koordinasyon, sevk ve idare, denetim 
faaliyetlerini içerir. Proje türü faaliyetler, özellikleri gere i, proje yönetimini di er yönetim 
türlerinden farkl  k lar. 
 
Genelde CTMP’ leri ve özellikle de antiye ortamlar nda gerçekle tirilen projeler birden çok 
mühendislik disiplinini ilgilendiren (Multi disipliner) projelerdir. Harita Mühendisli i 
disiplini antiye ortam  uygulamalarda temel disiplinlerden birisini olu turur. Çal malar n her 
a amas nda; yapan, yapt ran ve yöneten olarak görev al rlar. Geçmi te bu tür i lerde bir 
topo rafl k hizmeti olarak görülen görevler, günümüzde ihtiyaçlar n, teknolojinin ve ilgili 
teknik ve idari düzenlemelerin zorlamas  ile Harita Mühendisi istihdam n  “olmaz ise olmaz” 
konumuna getirmi tir.  
 
Harita mühendisleri için, ba ka alanlara göre, genel de, daha yüksek kazançlar da sa layan bu 
tür projelerde ve proje yönetimlerinde Harita Mühendisli i disiplininin önemini ve 
etkinli inin art r lmas  kapsam nda; 
 

 Ba ta in aat ve madencilik sektörü olmak üzere, CTMP üreten ve uygulayan kamu 
kurumlar nda, yürürlükteki Bakanl klar Aras  BÖHHÜY’ nin etkin olarak 
uygulanmas n n sa lanmas  ve bu yönetmeli e ba l  olarak Mühendislik ve 
Madencilik Ölçmeleri konular nda alt teknik düzenlemelerin haz rlanmas  ve 
uygulamaya sokulmas , 

 CTMP’ de ve özellikle antiye ortam nda gerçekle tirilen projelerde görev alan Harita 
Mühendislerinin yukar da belirtildi i üzere, klasik harita mühendisli i görevleriyle 
yetinmeyip ilgi duyduklar  di er konularda da kendilerini yeti tirmeleri, görev ve 
sorumluluklar üstlenmeleri,  

 Büyük projelerin yönetiminde, proje yönetimine destek unsuru olu turmak üzere, 
Harita Mühendislerinin öncülü ünde, proje bilgi sistemleri olu turulmas  ve 
i letilmesi,  

 Harita Mühendisli i Bölümlerinin Ö retim Planlar nda, proje yönetimi ve planlamas , 
tasar m ; bilgisayar destekli proje yönetimi gibi konularla ilgili derslere yer ve önem 
verilmesi, 

 Üniversitelerde, Endüstri-Uygulamac  birlikteli inde yürütülen uygulama projelerine 
önem ve (akademik yükselmelerde) de er verilmesi 

 
konular  önem ta maktad r. 
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Özet 
 
Co rafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) her geçen gün artan kullan m alanlar  ile güncel ve do ru verinin 
önemi artm  ve bu taleple birlikte çe itli yeni teknolojik uygulamalar ve h zl  veri toplama yöntemleri 
ortaya ç km t r. Bu kapsamda, Mobil Co rafi Bilgi Sistemi (MCBS) kavram  son y llarda artan bir 
ilgi ve taleple gündeme gelmi tir. MCBS, arazi ve büroda yap lan çal malar n bir arada 
yürütülebilece i bir ortam sunarak verimlili in artmas na, maliyetlerin azalmas na ve projelerin 
tamamlanma sürelerinin en aza indirilmesine olanak sa lamaktad r. Bu çal mada, MCBS’nin co rafi 
referansl  verinin kullan m nda ve toplanmas nda sa lad  olanaklar irdelenmi tir. Bu kapsamda 
stanbul il s n rlar  içinde içme suyu, at k su-ya mursuyu, altyap  ve üstyap  tesislerinin konumsal 

olarak sorgulanabildi i, muhtelif a  analizleri ile modelleme çal malar n n yap labildi i bir bilgi 
sistemi olan SK  Altyap  Bilgi Sistemi ( SKAB S)’in Mobil bir CBS uygulamas yla desteklenmesi ile 
ilgili bir dizi çal ma yap lm t r. Olu turulacak olan sistem sayesinde seçilen bir pilot bölgede yeni 
veri toplama ile mevcutlar n güncellenmesi/do rulanmas  gibi baz  çal malar n yap labilirli i ve 
klasik yakla mlara göre verimlili i analiz edilmi tir. Sistem sayesinde mevcut bir altyap  CBS 
uygulamas n n, mobil bir platformda, sahada gerçek zamanl  olarak oldukça etkin bir ekilde farkl  
amaçlar  gerçekle tirmek üzere farkl  kullan c  profilleri taraf ndan kullan labilir hale getirilmesi 
amaçlanm t r.  Çal man n sonucunda SK ’nin ula amad  mü terilerine ait bilgileri arazi 
çal mas  e li inde daha pratik ve güvenilir bir ekilde toplayabilmesi,  sözkonusu bölgelerdeki su 
kullan m n  daha sa l kl  bir ekilde denetlenebilir hale gelmesi aç s ndan geli tirilebilir bir çal ma 
ortaya konulmu tur.  
 
Anahtar kelimeler: CBS, Mobil Co rafi Bilgi Sistemi (MCBS), SKAB S, Mobil- SKAB S, GPS  
 
 
MOBILE GIS APPLICATIONS IN INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEM- 

CASE STUDY: MOBILE ISKI INFRRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEM 
 
Abstract 
 
The increased use of GIS creates insatiable demand for up-to-date and correct information, 
technological developments combine this demand has result some new applications and data 
collection methods. In the early 2000’s, increasing user demands combined with technological 
developments have brought the concept of Mobile Geographic Information System (MGIS) on the 
agenda. MGIS make it possible to improve efficiency, reduce costs and minimize completion time of 
projects by offering an integrated environment for field and office works. In this paper, it is examined 
the MGIS possibilities in the using and acquisition of geo-referenced data. Basics of MGIS are 
determined and capacity of  software and hardware needed for applications are investigated. It is 
aimed to collect/update/verify the spatial/non-spatial data by setting an integrated structure with GPS. 
ISKABIS refers to ISKI Infrastructure Information System. It is a GIS application project, which 
subjects ISKI managerial, operational, engineering public works through assembling, storing and 
displaying geographically referenced information. In this study, information related with the 
“ISKABIS Mobile Geographic System” that is developed to update and add new data to the system 
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and carry out new real-time GIS applications in the field by the end users is given. This mobile system 
consists of an integrated GPS receiver, a digital camera, a GIS software that can be used by a sample 
application includes a little part of ISKABIS adopted to mobile and a pocket PC which has ability for 
wireless communication. The processes of collecting data and updating/verifying existing data in GIS 
application and the system’s productivity opposite to classical approaches will be realized by means 
of this system. Existing infrastructure GIS system can also be used efficiently to realize various aims 
with a mobile unit in real time by various user profiles by means of this system.  
 
Keywords: GIS, MOBILE GIS(MGIS), ISKABIS, MOBILE-ISKABIS (M-ISKABIS), GPS  
 
 
1. Giri  
 
Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalar , bilgisayar ve ileti im teknolojisindeki ilerlemelere 
paralel olarak önemli a amalar kat etmi  ve mekân s n rlamas  olmaks z n uygulanabilir hale gelmi tir 
(Yomral o lu ve Döner, 2005). Bunlardan bir tanesi olan Mobil Co rafi Bilgi Sistemleri (MCBS) 
kavram  son y llarda artan bir ilgi ve taleple gündeme gelmi tir. MCBS, CBS’nin gezici olarak 
kullan lmas na olanak sa layan bir sistem olup yaz l m ve donan m entegrasyonuyla CBS 
fonksiyonlar n n ta nabilir platformlar üzerinde gerçekle tirilmesine imkân sa lamaktad r (Alkan ve 
di . 2003). MCBS, arazi ve büroda yap lan çal malar n bir arada yürütülebilece i bir ortam sunarak 
verimlili in artmas na, maliyetlerin azalmas na ve projelerin tamamlanma sürelerinin en aza 
indirilmesine olanak sa lamaktad r. MCBS sayesinde GPS (Global Positioning System) ile sa lanan 
bütünle ik yap yla gerçek zamanl  konumsal bilgiler arazide iken do rudan dijital olarak elde 
edilebilmi tir (Udani ve Goel, 2001).  Böylelikle CBS kullan c lar  uygulamalar n  ortamdan ba ms z 
bir ekilde gerçekle tirme imkan na sahip olmu tur.  
  
MCBS kavram  konumsal verilerin elde edilmesinde önemli imkânlar sunmaktad r. CBS 
uygulamalar nda konumsal verilerin do rulu u yap lan analiz sonuçlar n n do ru ç kmas  aç s ndan 
önemlidir. Konumsal veriler, genellikle arazi çal malar nda ve geleneksel yöntemlerle 
toplanmaktad r. Geleneksel yöntemlerle, kâ t kalem kullan larak toplanan veriler zaman al c , 
maliyetli ve hata yap lma olas l  yüksek çal malard r (Döner, 2007). MCBS teknolojisi kullan larak 
konumsal verinin daha h zl  ve do ru ekilde elde edilmesi mümkün olmaktad r. MCBS ile güvenilir 
veriye daha k sa sürede, daha az maliyetle ula lmas yla CBS’nin analiz, veri sunumu ve karar verme 
fonksiyonlar  da h zlanacakt r (Alkan ve di . 2003).  
 
Bu çal mada, MCBS’nin co rafi referansl  verinin kullan m nda, toplanmas nda, güncellenmesinde 
ve do rulanmas nda sa lad  yararlar irdelenmi tir. MCBS’nin temel nitelikleri belirlenerek 
uygulamalar için gerekli olan yaz l m ve donan m alternatifleri ara t r lm t r. GPS ile sa lanan 
bütünle ik yap yla konumsal verilerin gerçek zamanl  olarak elde edilmesi hedeflenmi tir. 
Gerçekle tirilen örnek uygulamada, MCBS’nin geleneksel yöntemlerle kar la t r ld nda sundu u 
olanaklar n belirlenmesi hedeflenmi tir. Seçilen bölgede hem teorik hem de uygulamal  çözümler ele 
al nm t r. 
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2. Uygulama: Mobil SK  Altyap  Bilgi Sistemi 
 
2.1 Amaç ve Kapsam 
SK , 6500 km2’yi a an hizmet alan , 26.500 km içme suyu, at k su, ya mursuyu altyap  hatt  ve 

500’ün üzerinde üstyap  (ar tma tesisi, terfi merkezi, depo vb.) tesisi ile Türkiye’nin en büyük, 
dünyan n say l  su ve kanalizasyon idarelerinden biridir. stanbul’da 3.800.000 abonesine su temini ve 
da t m  ile at k su toplama ve uzakla t rma hizmeti vermektedir. Günümüzde bu büyüklükte altyap ya 
sahip bir ehrin yönetim fonksiyonlar n n geleneksel yöntemlerle h zl  ve güvenli bir biçimde yerine 
getirilmesi neredeyse imkâns zd r. SK , stanbul metropolünün yönetiminde en ileri bilgi 
teknolojilerini kullanarak karar-destek sistemleri olu turmakta, ça da  yönetim anlay na uygun 
olarak bilgiye dayal  kararlar üretmektedir. Geli tirilen Co rafi Bilgi Sistemi projesi ile stanbul’un 
bütün altyap  bilgilerinin Co rafi Bilgi Sistemine aktar lmas  ve bu bilgilerin kurumun altyap  
görü lerinin haz rlanmas , planlama, in aat, tamir, bak m-onar m gibi i letme çal malar nda 
kullan lmas  hedeflenmi tir. SK  Altyap  Bilgi Sistemi - SKAB S Projesi ile stanbul’un altyap  
tesisleri, su ve at k su havzalar  baz nda geli mi  sorgulama ve analiz çal malar  yap labilmektedir 
( ekil 1). Ayr ca Yönetim Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi ile bütünle ik çal an uygulamalar 
geli tirilmektedir.  
 

 
ekil 1. SKAB S Arayüzü 

 
Projenin temel amac  kurumsal manada verimlili in art r lmas  ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
olarak belirlenmi tir. SKAB S projesi, 5 temel alanda yürütülmektedir. Bunlar içme suyu temini ve 
da t m sistemi, at k su-ya mursuyu ebekesi, toplay c lar  ve uzakla t rma sistemi, tüm SK  üstyap  
tesisleri (ar tma tesisi, depo, terfi merkezi, idari bina vb.), içme suyu havzalar n n kontrolü ile Kent 
Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi Bilgi Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve Mü teri Bilgi Sistemi ile 
entegrasyondur (Ayd n ve di . 2007). 
 
Bu çal malar n tümünde; konumsal sorgulama, standartlarla görü  haz rlama, ebeke (network) ve 
tabaka analizleri, modelleme ve senaryo yönetimi, tematik harita üretimi ve CAD/CBS ve GeoWeb 
yay n  araçlar n  kullanabilecek esnek ve fonksiyonel bir sistem olu turulmu tur. SK , Altyap  Bilgi 
Sistemi –Yönetim Bilgi Sistemi- Kent Bilgi Sistemi entegrasyonunu hedefleyen bir Co rafi Bilgi 
Sistemi (CBS) vizyonunu olu turmaya ba lam , bu vizyon için gerekli idari ve teknik yap lanmas n  
büyük ölçüde tamamlam t r (Ayd n 2001).  
 
SKAB S bünyesinde geli tirilmekte olan önemli uygulamalardan birisi “Mü teri Bilgi Sistemi-

Altyap  Bilgi Sistemi-Kent Bilgi Sistemi”  entegrasyonunu hedefleyen “Kent Bilgi Sistemi – Bina 
Kimlik Numaras ” projesidir. Proje Kent Bilgi Sistemi çal malar n n temelini olu turmakta ve tüm 
Türkiye için model bir proje olmas  öngörülmektedir. stanbul Büyük ehir Belediyesi önderli inde, 
SK  sorumlulu unda yürütülen ve Kent Bilgi Sistemine temel te kil edecek proje kapsam nda 
stanbul s n rlar  içerisindeki tüm binalara sahaya ç k lmadan yeknesak numaralar verilmi tir. SK  

kontrolünde barkotlu etiketler olarak saha çal malar nda binalara yap t r lan bu numaralar n ait 
oldu u her binaya ait dijital öngörünüm foto raf  çekilmektedir. Saha i lemi son bulduktan sonra saha 
çal mas  s ras nda belirlenen uyumsuzluklar n say sal haritalar üzerinde tekrar düzenlenmesi ve bu 
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düzenlemeler ile birlikte bina ve bina kimlik numaralar n n say sal haritalarda son eklini almas  
gerekmektedir. Proje ön ofis çal mas , saha çal mas  ve çal maya son halini vermek üzere ofis 
çal mas  eklinde 3 a amada gerçekle mektedir. Bina kimlik numaras  verilen tüm binalar n adres ve 
mü teri bilgileri de saha çal mas  s ras nda geleneksel yöntemler kullan larak gerçekle tirilmektedir. 
Bu sebeple toplanan verilerde eksiklerin oldu u, baz  binalara ait verilerin 
güncellenmesi/do rulanmas  gerekti i tespit edilmi tir.  
 
Bu çal mada, SK  Altyap  Bilgi Sistemi ( SKAB S)’nin bir Mobil CBS uygulamas yla farkl  bir 
platforma ta narak sahada kullan labilir hale getirilmesi amaçlanm t r. Bu kapsamda SK  
kullan c lar na ait bina verilerine yönlenilmi , sistemin bu alandaki eksiklerinin giderilmesine yönelik 
çal maya karar verilmi tir. Yap lan çal man n “Bina Kimlik Numaras  Projesine” de destek verici 
nitelikte oldu u, sahada ve ofiste yap lan çal malar n kurulan mobil sistem sayesinde daha pratik, k sa 
sürede ve az hatayla sonland r labilece i test edilmi tir.  
 
 
2.2 Mevcut Durumda SKAB S de Bina Verilerinin Sorgulanmas   
 
Uygulama kapsam nda seçilen çal ma bölgesi P nar Mahallesinde bulunan Çaml bel Caddesinin bir 
k sm d r. Mevcut durumda, SKAB S de bina verilerinin nas l sorguland n n anlat lmas , Mobil CBS 
çal mas  amac n n anla lmas n  kolayla t racakt r. Bu kapsamda MicroStation ara yüzündeki 
SKAB S’in bina sorgular na yönelik fonksiyonu incelenir. lk olarak çal ma bölgesine ait veriler 

getirilir. ekil 2’de SKAB S ortam  kullan larak P nar Mahallesine ait bina verileri, adres verileri 
(cadde, sokak)  ve uydu görüntülerinin getirilebildi i görülür. Görüntülenen veriler P nar Mahallesine 
ait veriler olup bu veriler Çaml bel Caddesi baz nda sadele tirilmi tir. 
 

 
ekil 2. Çaml bel Caddesinin stanbul ehir Rehberindeki ve SKAB S’teki Görüntüsü 

 
SKAB S ara yüzünde görüldü ü üzere binalar renklere göre s n fland r lm t r. SKAB S bina 

verilerini dört grupta toplam t r. Mavi binalar “ SK  Mü terisi” binalar d r. Bu binalar n tüm bilgileri 
SKAB S’ de mevcuttur. K rm z  binalar “Kaçak Su Kullanan Binalar” d r ve bu binalara ait herhangi 

bir mü teri bilgisi SKAB S’ de bulunmamaktad r. Ye il binalar “Di er Yap lar” ad  alt nda 
toplanm t r. Bunlar in aat halindeki binalar, tarihi eserler, türbeler, çe meler, ibadethaneler, trafolar, 
bar naklar, kulübeler, büfeler, bankamatikler, harabe bina vb’dir. Bu binalar nda bilgileri SKAB S’ de 
mevcut de ildir ve bilgi giri i yap labilmesi için arazi çal mas  yap l p ne amaçla kullan ld klar n n 
tespit edilmesi gerekmektedir. Sar  renkli binalar ise “Özel Binalar” ad  alt nda toplanm lard r. Askeri 
binalar özel binalara örnek olarak gösterilebilir. Bu binalara ait herhangi bir veri de SKAB S’ de 
mevcut de ildir. Söz konusu 4 çe it binadan “ SK  Mü terisi Binalar” hariç di er 3 tür binan n 
verilerinin araziye ç k l p toplanmas  gerekmektedir. “ SK  Mü terisi Binalar” n ise belirli zaman 
aral klar yla bilgilerinin do rulanmas /güncellenmesi ve SKAB S ortam na aktar m n n 
gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Çal ma amac  tüm binalar  “ SK  Mü terisi Binalar” s n f nda 
toplamakt r. Bu sayede SKAB S’ de kay tl  olmayan herhangi bir bina kalmayacakt r. Kaçak su 
kullanan binalar tespit edilecek, kay p su oranlar  azalt lacakt r. ekil 3’de SKAB S kullan larak 
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“1251885” bina kimlik numaral  bina hakk nda bilgi edinilmek istenmektedir. SKAB S söz konusu 
bina seçildi inde ilk aç lan sayfada binan n foto raf  ile kar la l r. Söz konusu ara yüzün takibinde  
“ SK  Mü teri Bilgisi” ara yüzünde binada oturan SK  mü terisinin bilgilerine ula l r. Söz konusu 
mü terinin ad , soyad , sözle me numaras  ve sözle me durumu hakk nda bilgi al n r. Ayr ca 
kullan c n n adres bilgileri olan ilçe ad , mahalle ad , sokak ad , bina numaras , blok, daire, apartman 
ad  bilgilerine de ula mak mümkündür. Bina bilgisi sorgulanmas  sonucu aç lan “ SK  Mü teri 
Bilgisi” ara yüzünde “Sözle me Numaras ” k sm n n yan nda “Fatura Bilgisi” butonu yer almaktad r. 
Söz konusu buton aktif hale getirildi inde SK  sisteminde bulunan mü teri borç bilgilerine otomatik 
olarak internet üzerinden ula ld  gözlenmektedir. 
 

ekil 3. SKAB S’te “ SK  Mü terisi Binalar“ Sorgulamas   
 
Çal ma kapsam nda SKAB S bina sorgusuna yönelik yukar da gösterilen örnek, SKAB S’e kay tl  
olan bir binan n sorgulanmas  durumudur. “1251885” numaral  binan n hemen yan nda bulunan 
“1274902” bina kimlik numaral  bina ye il renktedir. Bu, söz konusu binan n “di er yap lar” 
s n f ndan oldu unu gösterir. Bina üzerinde sorgulama yap lmak istendi inde binan n foto raf na da 
ula labilinmektedir. Foto raf ndan anla laca  üzere söz konusu yap  in aat halindedir. Binan n bu 
özelli i “di er yap lar” s n f nda bulunmas n  desteklemektedir. Sorgulamaya devam edildi inde 
“ SK  Mü teri Bilgisi” sayfas ndaki bilgilerin bo  oldu u görülmektedir. Fatura Bilgisi 
sorguland nda da binaya ait herhangi fatura bilgisinin mevcut olmad  görülür.  
 
 
2.3 Mobil SKAB S’in Olu turulmas  ve Sahada Kullan m  
 
Mobil CBS uygulamas n n temel altl  olarak stanbul Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 2006 y l nda 
yap lan ölçmeler sonucu elde edilen 1:1000 ölçekli 5 adet ortofoto harita kullan lm t r. Proje 
kapsam nda bilgi verilmek istenen veriler SK  SDO Veritaban nda bulunan Sar yer lçesi verilerdir. 
Uygulama için bu veri kütüphanesinden sadece “yapi”, “yol” ve “kapi” katmanlar ndan 
yararlan lm t r. Bina bilgisi için kullan lan bir di er veri kayna  da SK  SDO Veritaban nda bulunan 
Kent Bilgi Sistemi verileridir. Yine bu veri kütüphanesi içerisinden sadece “binalar” katman  
kullan lm t r. Son olarak yararlan lan veri kayna  ise “Mü teri Bilgi Sisteminden” al nan mü teri 
bilgileridir. Bu veri kütüphanesinde SK  kullan c lar n n bilgileri bulunmaktad r. Tüm bu çal malar, 
masa üstü CBS ve haritalama yaz l m  olan ArcGIS 9.2 arayüzünde gerçekle tirilmi tir. Kullan lan 
objeler birbirleriyle ili kilendirilmi  ve olu turulan yap da bina sorgulama i lemi sonuçlar  SKAB S 
sorgular yla birebir hale gelmi tir. Yukar da bina kimlik numaralar  kullan larak sorgulanan binalardan 
elde edilen tüm mü teri bilgileri ArcGIS 9.2 arayüzünde de yap labilir hale gelmi tir.  
 
Çal mada referans al nan SKAB S, yukar da da k saca belirtildi i gibi mevcut sistem içinde yer 
almayan bina verilerinin sisteme girilmesi, mevcutlar n güncellenmesi/do rulanmas  ve gerekti inde 
düzeltmelerin yap labilmesi için mobil hale getirilmi tir. Çal malarda ESRI firmas n n ArcPad Mobil 
CBS yaz l m  kullan lm t r. ArcPad sahadaki kullan c lar na, elbilgisayar  gibi mobil cihazlar 
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kullanarak veritaban  eri imi, haritalama, CBS ve GPS entegrasyonu sa layan yayg n bir mobil CBS 
yaz l m d r. 
 
Çal man n bir önceki a amas nda haz rlanm  olan Arcmap  uygulamas ndaki semboloji, kullan lacak 
olan mobil cihaz n özellikleri göz önüne al narak tekrar ArcPad’de görüntülenecek ekilde 
düzenlenmi tir. ArcPad 7.1.1 for Windows NT yaz l m  ile PC ortam nda Arcmap de olu turulan 
temalara ait sembolleri kullanacak ekilde ArcPad uygulamas  olu turulmu tur. ArcPad ile proje 
kapsam na al nan objelere ili kin bilgilerin yer ald  “sembol.shp” shape dosyas  için “identify form” 
olu turulmu tur. ArcPad program nda iste e ve ihtiyaçlara göre arayüz de i tirmek mümkündür. 
Bunun için ArcPad uygulamas  kullan lm , ihtiyaç ve isteklerimiz do rultusunda bilgi formlar  
(identity form) dizayn edilmi tir. Bu çerçevede olu turulan “identify” objelere ait ba ta tan mlanan ve 
girilmesi gereken bilgilerin do ru, eksiksiz, kolay ve h zl  bir ekilde Pocket PC’ye girilmesi için 
kullan lmaktad r. Ayr ca sisteme girilmi  bu bilgilerin daha sonra son kullan c lar taraf ndan objeler 
hakk nda tasarlanan yap da bilgi almas n  sa lamaktad r. Cep bilgisayar nda ArcPad program  
çal t r ld nda çal ma dosyas n n Mobil cihazda da kullan labilir hale geldi i görülmektedir. 
SKAB S de masaüstü bilgisayar ortam nda “1251885” bina kimlik numaral  binan n sorgusunda elde 

edilen tüm verilere, Pocket PC de ArcPad arayüzünde de ula labilinmektedir ( ekil 4). 
 

  
ekil 4. Pocket PC de “ SK  Mü terisi Binalar” Sorgulamas  

 
Ayn  ekilde Pocket PC’de SKAB S’de kay tl  olmayan bina sorgular  da yap labilmektedir. Örne in 
SKAB S de ye il olarak tan mlanm  “ Di er Binalar” kategorisindeki “1274902” kimlik numaral  

bina sorguland nda ArcPad’de öznitelik bilgilerine ula labilmi , fakat mü teri bilgi sisteminden 
gelen verilere ula lamam t r ( ekil 5). Bu a amada yap lmas  gereken ArcPad’de eksik görülen 
veri/bilgi alanlar n n arazi çal mas  ile Pocket PC ve gerekli donan mlar kullanarak girilmesi 
i lemidir.  

ekil 5. Pocket PC’de “Di er Binalar” Sorgulamas  
 
Çal ma bölgesinde, daha önce de belirtilen çerçevede bina verilerinin güncellenmesi/ do rulanmas  ve 
yeni veri giri i çal malar na ba lanm t r. Arazi çal mas  öncesi Pocket PC’deki GPS aktif hale 
getirilmi tir. Pocket PC deki GPS’i aktif hale getirebilmek için cep bilgisayar n n bluetooth 
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özelli inden yararlan lm t r. Söz konusu Pocket PC de gerekli düzenlemeler yap ld ktan sonra veri 
do rulamas , giri i yap lacak yap lar n yan na gidilmi tir. GPS den al nan koordinatlardan 
yararlanarak objenin altl ktaki yeri belirlenmi tir. Objenin üzerine t klanarak ekrana gelen bilgilerle, o 
anki bilgiler kar la t r lm t r. Gerekli olmas  durumunda düzeltmeler yap lm t r. Yeni bilgi girme 
çal mas  çerçevesinde, SKAB S ortam nda kay tl  olmayan binalara gidilmi , mü teri bilgilerinin bir 
k sm  sisteme eklenmi tir. 
 
Örnek olarak seçilen “1252301” bina kimlik numaral  bina yan na gelinip, GPS’ den al nan 
koordinatlardan yararlanarak söz konusu binan n altl ktaki yeri belirlenmi tir. Objenin üzerine 
t klanarak ekrana gelen bilgilerle, o anki bilgiler kar la t r lm t r. Bilgileri sorgulanan bina SKAB S 
ortam nda kay tl  olan bir bina oldu u için mü teri bilgileri eksiksiz gelmi , do rulanm t r ( ekil 6). 
 

 
ekil 6. Pocket PC de “ SK  Mü terisi Binalar” Sorgulamas  

 
 

 
ekil 7. Pocket PC de “ SK  Mü terisi Binalar” Sorgulamas  

 
Sorgulanmak üzere seçilen ikinci bina “1274902” kimlik numaral  binad r. Söz konusu bina SKAB S 
ortam nda kay tl  olmay p “Di er Yap lar” s n f ndad r. Objenin üzerine t klanarak ekrana gelen 
bilgilerle, o anki bilgiler kar la t r lm t r. Örnekte binan n “Attributes” bilgilerinin mevcut oldu u 
fakat Mü teri Bilgisi k sm ndaki alanlar n bo  oldu u görülmü tür. Bu a amada GPS yard m yla yeri 
belirlenen binan n önünde durularak gerekli bilgiler temin edilip formda bo  kalan alanlar 
doldurulmu tur ( ekil 8). 
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ekil 8. Pocket PC de “Di er Binalar” Veri Giri i 

 
Arazi çal mas  bitiminde proje ile ilgili Pocket PC’deki tüm dosyalar bilgisayar ile cep bilgisayar  
aras ndaki ili kiyi sa layan MS-ActiveSync yaz l m  ile PC’ye aktar l r. Bilgisayar ortam na geçirilen 
bilgilerin SKAB S ortam nda da kullan labilir hale gelmesi sonucunda çal lan bölge ile ilgili bina 
mü teri bilgileri eksiksiz hale getirilmi tir. Böylece çal man n ilk a amalar nda “Di er Yap lar”, 
“Kaçak Su Kullanan Binalar” gibi mü teri bilgileri tablolar  bo  olan yap  tipleri sorguland nda söz 
konusu SK  Mü terilerine ait güncel ve do ru bilgilerden olu an kay tlara ula lacakt r. 
 
Çal ma pilot bir bölgede çekirdek bir proje olarak dü ünülmü  olup, ihtiyaçlar do rultusunda 
geli tirilebilir ve geni letilebilir haldedir. Örne in yeni bina giri lerinde GPS fonksiyonu kullan larak 
yeri belirlenen yeni binalar Pocket PC üzerinden çizilip bilgileri, haz rlanan formlara girilebilir. Pocket 
PC’nin foto raf özelli i kullan l p binalar n güncel foto raflar  çekilebilir. Pocket PC cihazlar na 
barkot okuyucular monte edilerek bina bilgileri güncellenirken mü terilerin fatura bilgileri de 
görüntülenebilir. Her ay düzenli olarak yap lan faturalama i lemleri s ras nda arazideki bilgiler 
güncellenip/do rulan p stanbul s n rlar  içerisinde bilgilerine ula lmayan bina kalmay ncaya kadar 
i lemlere devam edilebilir. Bu sayede kay p kaçak su oranlar  dü ürülüp fatura da l mlar  daha adil 
bir hale getirilebilir. Bunlara ek olarak sahada toplanan veriler herhangi bir merkeze kablosuz ileti im 
arac l yla da an nda gönderilebilir. 
 
 
3. Sonuç ve Öneriler 
 
Çal ma kapsam nda SK  Altyap  Bilgi Sistemi ( SKAB S)’in Mobil bir CBS uygulamas yla 
desteklenmesi sa lanm t r. Elde edilen tüm veriler bir Mobil CBS çal mas  için tekrar düzenlenmi , 
gerekli sistem kurulduktan sonra çal ma arazi uygulamas yla desteklenmi tir. SKAB S’in önemli 
bile enlerinden biri olan SK  mü terilerine ait bina bilgileri, mü teri bilgileri arazi çal mas yla 
güncellenmi /do rulanm , gerekli görüldü ü takdirde yeni bilgi giri leri yap lm t r. Sisteme girilen 
yeni veriler sonraki a amalarda tekrar sorgulanabilir hale getirilmi tir. Gerçekle tirilen çal ma 
sonucunda Mobil CBS teknolojisi ile veri toplama çal malar n n klasik yöntemlere göre daha h zl , 
do ru ve ekonomik oldu u ortaya konulmu tur. 
 
Sistemin çal mada da ele al nan sahip oldu u bir çok üstünlü ünün yan  s ra, baz  eksikliklerinin ya 
da zay fl klar n n oldu u da yap lan çal mada görülmü tür. Örne in, kullan lan Pocket PC 
ekranlar n n, verilerin görüntülenmesi a amas nda yeterli büyüklükte olmamas , i lemcilerinin göreceli 
olarak daha yava  olmas , çal malarda uygulama geli tirme a amalar nda PC’deki çal ma 
konforunun yakalanamamas , uygulamada oldu u gibi ArcPad ya da benzeri program kullan lmas  
durumunda her bir kullan c  için ço unlukla bir kullan c  lisans na ihtiyaç duyulmas , çal man n web 
tabanl  gerçekle tirilmesi durumunda, ba lant  için kullan lan GPRS’in ücreti eklinde s ralanabilir. 
Bu eksiklikler, örne in bir Tablet PC kullan larak belli ölçüde giderilebilirse de, bu sistemlerin de 
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Pocket PC’ye göre daha maliyetli olmas , saha kullan m  aç s ndan boyutlar n n büyük ve a r olmas , 
batarya problemi bir dezavantajd r. 
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Özet 
 
        Son y llarda cep telefonlar n n kullan m ndaki h zl  art , her y l çok say da yeni baz 
istasyonunun planlanmas n  ve kurulmas n  gündeme getirmektedir. Bunun sonucu olarak çe itli 
tart malar ve ikâyetler ortaya ç kmaktad r. Bu nedenle elektromanyetik kirlili i belirlemek ve ciddi 
bir problemin oldu u bölgelerde bu kirlili i uygun bir yöntemle kontrol alt na almak amac yla 
elektromanyetik kirlilik haritalar  olu turulmaya ba lanmaktad r.  
          Bu çal ma, CBS yard m  ile problem kaynaklar n n ortaya konulmas , çözüm yollar n n 
üretilmesi ve elektromanyetik kirlili in haritalar üzerinde gösterilmesini amaçlamaktad r. Çal ma 
sayesinde, Konya ili Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçelerinde bulunan GSM baz istasyonlar n n 
olu turdu u elektromanyetik alan de erlerinin ölçümü gerçekle tirilmi tir. Elde edilen veriler CBS 
ortam na aktar l p, sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritaban  i lemlerini, görselle tirme 
ve haritalar taraf ndan sa lanan mekânsal analizlerle birle tirerek, bölgenin elektromanyetik kirlilik 
haritas  olu turulmu tur. Böylelikle elektromanyetik kirlili in yo un oldu u bölgeler belirlenip, baz 
istasyonlar n n okul bahçeleri, kre ler, hastaneler, parklar gibi toplu ya ama ve kullan m alanlar na 
kurulmas n n insan sa l  aç s ndan ara t r lmas  ve gerekli önlemlerin al nmas  amac  
do rultusunda, ilgili kurum ve kurulu lar için bir karar destek arac  olarak, bölgede yap labilecek 
çal malarda kullanabilme imkân  sa lanm t r. 
 
Anahtar Sözcükler:  Co rafi Bilgi Sistemi, GSM Baz stasyonu, Çevre, Elektromanyetik Kirlilik 

 

DETERMINING GSM BASE STATIONS IN URBAN AREAS AND CREATING 
ELECTROMAGNETIC FIELD POLLUTION MAPS WITH GEOGRAPHICAL 

INFORMATION SYSTEMS 
Abstract 
 
         In recent years fast increase of mobile phones usage, revives new base station planing and 
building in each year. As a result of this, some discussions and complaints have emerged.For this 
reason, creation of electromagnetic pollution maps have started to determinate and control 
electromagnetic pollution  with suitable method. 
          This study aims to observing resources of problem, generating the solution methods and 
showing the electromagnetic pollution on the maps by using GIS. Owing to study, measurement of 
electromagnetic field that base stations constitue situated in Selçuklu, Karatay and Meram districts in 
Konya has accomplished. Datas obtained from GSM base stations was transferred to GIS software. 
Then electromagnetic pollution map accomplished by uniting transactions like  database query, 
statistical analysis  with visualisation and spatial analysis providing by maps. Thus, related 
organizations can determine the dense of electromagnetic pollution in region and use this maps to 
take necessary precautions for human health in the direction of research for establishing base stations  
in living and  usage areas like playgrounds, creches, hospitals, parks. 
 
Keywords: Geographical Information System, GSM Base Station, Electromagnetic pollution



4. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

14-16 Ekim 2009 / KTÜ - TRABZON 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

237

1. Giri  
 
         Bilgi teknolojisi kullan m n n temel nedenleri, bilgi hacminde meydana gelen önemli art lar, 
i lemlerin karma kla mas  ve tepki çabuklu unun gereklili i olarak s ralanabilir. Bilgi hacminin 
artmas , onun anla lmas n  ve kullan m n  gittikçe güçle tirmektedir. Geli en bilgi teknolojisi 
insanlara sürekli bilgi ak  sa larken, artan bilgi hacminden verimli bir ekilde yararlanabilmek ve 
sa l kl  kararlar alabilmek için de bilgi teknolojisi kullan m gereksinimi do maktad r. Do ru ve 
gerekli bilgiye en k sa zamanda ula ma ihtiyac  da Co rafi Bilgi Sistemlerini (CBS) do urmu tur. 
Co rafi Bilgi Sistemlerinin çevre problemlerinin çözümünde kullan m , en güçlü ve en ba ar l  
uygulama alanlar ndan biridir. Dünya’daki teknolojik geli melerin bir sonucu olarak, ülkemizde de 
Co rafi Bilgi Teknolojileri’ne olan e ilim sürekli olarak artmaktad r. Özellikle, ayn  co rafyada 
bulunan farkl  içerikli konumsal bilgilerin h zl  analiz gereksinimi, kamu kurum ve kurulu lar yan nda 
art k bireyler için de etkin bir karar-destek arac  olarak önemsenmektedir. 
  
         Bilgi ve teknolojinin bu kadar h zl  geli mesinin olumlu yönü insan hayat na büyük kolayl klar 
sa lamas  ve ya am  kolayla t rmas  olsa da, olumsuz yönü ile de ya am kalitesini bozan unsurlar  
içermesi göz ard  edilememektedir. Dolay s yla ya amakta oldu umuz yerlerde hava ve gürültü 
kirlili i gibi çevre sorunlar n n yan na bir de “elektromanyetik kirlilik” problemi eklenmi tir. Bu 
kirlili e neden olan kaynaklardan biride gündemden hiç dü meyen GSM baz istasyonlar d r. Son 
y llarda cep telefonlar n n kullan m ndaki h zl  art , her y l çok say da yeni baz istasyonunun 
planlanmas n  ve kurulmas n  gündeme getirmektedir. Apartman çat lar na, bina yan yüzlerine, okul ve 
hastane bahçelerine baz istasyonu anteni kurulmas , insanlar n ki isel istekleri d nda kalmakta bunun 
sonucu olarak da çe itli tart malar ve ikayetler ortaya ç kmaktad r. Bu sebeple, baz istasyonlar n n 
kuruldu u yerlerde olu turdu u elektromanyetik alan iddetinin belirlenmesi ve alanlar n olas  etkileri 
ile korunma yollar  konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayr ca ilgili 
kurumlarca, baz istasyonlar  konusundaki ikayetlerin kolayl kla iletilebilece i ve çözümlenebilece i 
merkezler olu turulmas  oldukça önem kazanmaktad r.  
 
         Son zamanlarda elektromanyetik kirlili i belirlemek amac yla çe itli çal malar yap lmaya 
ba lanmaktad r. Bu çal malar n ilk a amas  da bölgenin kirlilik yükünü gösteren haritalar n 
olu turulmas  olmal d r. Dolay s yla kirlilik düzeyi görselle tirilebilmekte ve kamuoyunun daha 
sa l kl  ve anla l r bir ekilde bilgilendirilmesine yard mc  olmaktad r. Böylece, az, orta, çok 
kirlilikteki alanlar, net bir ekilde belirlenebilmekte ve gelecekte bu alanlarda uygulanacak önlem 
çal malar n n alt yap s  olu turulabilmektedir. Ayr ca, gelecekte elektromanyetik kirlilik sorunu 
yaratacak kullan mlar için yerle im karar  verilmesinde ve planlamas n n kentin yerle imini 
bozmayacak biçimde yap lmas nda da bu haritalardan yararlan labilmektedir. 
 
         Bu çal ma, olas  problem kaynaklar n n ortaya konulmas , çözüm yollar n n üretilmesi ve 
Co rafi Bilgi Sistemi teknolojisinden yararlanarak bir veritaban  olu turup, yap lan analizler 
neticesinde elektromanyetik kirlili in haritalar üzerinde gösterilmesini amaçlamaktad r. 
 
 
2. Elektromanyetik Kirlilik 
 
        Elektromanyetik kirlilik, ya ad m z alanlarda bulunan elektrik ak m  ta yan kablolar, radyo 
frekans dalgalar  yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonlar , yüksek gerilim 
hatlar , trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.nin yaratt , insan n ve di er canl lar n üzerinde 
bozucu etkiler yaratan “elektromanyetik alanlar” d r (URL 1). 
 
 
2.1. Elektromanyetik Alan 
 
         Elektromanyetik alan; belli bir frekansta sal nan ve bir birleri aras nda belli bir mesafe olan bir 
dizi dalga eklinde tan mlanabilir. Di er bir deyi le elektrik alan ile manyetik alan n birle imidir. Bir 
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elektrik alan ndan elektrik ak m  geçerse bir manyetik alan olu ur ve ikisi bir araya gelince de bir 
elektromanyetik alan olu tururlar (URL 2). 
 
          Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, güç etkisinde kald  bo luk olup atomlar n 
içindeki elektronlar n çekirdek etraf nda ve kendi etraflar nda dönmeleri sonucu olu ur. Manyetik alan 
do rudan gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçlar  görülebilen veya 
hissedilebilen bir olgudur. Günümüzde teknolojinin geli mesi ile birlikte cihazlar kanal yla ölçümü de 
mümkün hale gelmi tir. Her madde gibi insan nda bir manyetik alan  bulunmaktad r. nsanlar kendi 
manyetik alanlar  yan nda do al olarak ya ad klar  çevrenin de manyetik alanlar  etkisi alt ndad rlar. 
Bu manyetik alan n faydalar  yan nda dengenin bozulmas  ile birlikte zararlar  da olabilmektedir 
(Sevgi 2000). 
 
 
2.2 GSM (Global System Mobile) 
 
         GSM, 900-1800 MHz frekans  civar nda 25-35 MHz aras  banda yay lm  hücresel telefon 
sistemidir. Bu sistemde her bir telefon abonesi yakla k 200 kHz konu ma band  kullan r. 
Türkiye'deki GSM ebekesinin toplam abone say s  yakla k 18 milyon civar ndad r. Bu kadar 
aboneye ayn  s n rl  frekans band nda hizmet vermenin tek yolu ise kapsama alan n  küçük küçük 
hücrelere bölmek ve ayn  frekanslar  de i ik bölgelerde tekrar kullanmakt r. Makro hücreler denilen 
hücrelerde 25–35 km çap nda bir alana hizmet verilebilir fakat yo un yerle im bölgelerinde daha 
küçük hücrelerle kapsama sa lanmak zorundad r. Mini hücrelerde hücre yar çaplar  bir-iki bin 
metreye, mikro hücrelerde ise birkaç yüz metreye inmek zorunda kalabilmektedir. Bir bölgede 
hücrelerin belirlenmesi abone say s na ve yerle im özelliklerine (arazi yap s na, bina s kl na, 
yüksekli ine, vb.) ba l d r ve genelde ekil 2.1’ deki gibi ideal geometrik özellik göstermez (URL 
3). 
 

 
 

ekil 2.1 Hücresel GSM sistemi (Sevgi 2000). 
 

         Üstelik bir de bu bölgelerde nüfus yo unlu unun çok yüksek, abone say s n n da çok fazla 
olmas  hemen her sokakta, bina çat lar nda, cephelerinde çok say da baz istasyonunun görülmesine 
neden olacakt r. 
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ekil 2.2 GSM hücresinde sektörel kapsama ve gölge olu mas  (Sevgi 2000). 
 
 

2.3. Cep telefonu antenleri (Baz istasyonlar ) 
 
         Baz istasyonu, bir GSM hücresinde abonelerle ileti imi sa layan verici/al c  sistemidir. Baz 
istasyonlar  genellikle 4 m boyunda dolap biçimi iki çubuk antenle bir çanak antenden ibarettir. Çubuk 
antenler MD’ lar  toplay p çanak antene verir, o da bu dalgalar  çevreye gönderir. Çanak anten 16 
farkl  kanaldan (frekanstan) yay n yapabilir. Her hücrede bir baz istasyonu bulunur. Bunlar hem 
abonelerle hem de kom u hücre baz istasyonlar  ile sürekli ileti im halindedirler (Sevgi 2000). 
 
         Baz istasyonlar , kapsamay  geni letmek, kapsama alan ndaki gölge bölgeleri yok etmek, ya da 
kapsanan bölgedeki abone say s n n artmas  nedeniyle artan ihtiyac  kar lamak için kurulurlar. Bir 
bölgedeki hücre say s  ve hücrenin tek hücre, çok hücre kapasitesinin karar , o bölge için beklenen 
gezgin abone, trafik yo unlu u ve co rafi yap  dü ünülerek verilir. Geni  kapsama alanl  hücreler, 
gezgin abonelerin yo unlu unun dü ük oldu u ve radyo dalgalar n n yay lmas n  engelleyecek 
yap lar n olmad  bölgeler için tercih edilir. Küçük kapsama alanl  hücreler ise, abone ve istenen 
servisin yo unlu unun çok fazla oldu u ve herhangi bir nedenle (bina, da  gibi) radyo dalgalar n n 
engellendi i ortamlar için tercih edilirler (URL 4). 
 

 
 

ekil 2.3 Baz istasyonu kulesi 
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2.4 Elektromanyetik Alan Ölçümleri 
 
         Ölçümler için tespit edilen s n r de erler insanlar n 24 saat bulundu u yerlerde a lmamas  
gereken de erlerdir. GSM ebekeleri için kurulan baz istasyonu tesisi, genelde birkaç metre küp 
hacme sahip enerji kayna  ve cephe ya da çat ya kurulan antenden olu ur. Standartlar n belirledi i 
s n r de erler 900 MHz'de antenden yay lan güçle ilgilidir. Bu güç, geni  bantl  ve her yönden al  
yapabilen elektrik alan-metrelerle ölçülür. Piyasada, birkaç yüz kHz'den 2-3 GHz'e kadar geni  bantl  
(böylece baz istasyonu anteni olsun, TV verici anteni olsun tüm vericilerden gelen toplam etki 
ölçülecektir) alan iddeti ölçen cihazlar mevcuttur. Ölçülerin öncelikle bu cihazlarla yap lmas  ve e er 
s n r de erlere yakla l yorsa ya da a l yorsa frekans seçici ve yöne duyarl  antenlerle tekrarlanmas  
gerekmektedir. Ölçü yap lan bir bölgede, öncelikle nereden gelirse gelsin, s n r de erlerin a l p 
a lmad  kontrol edilmelidir (Sevgi 2000). 
 
         Türkiye'de EMO, TÜBITAK ve de i ik üniversiteler, hatta çevre müdürlükleri gibi kamu 
kurulu lar nca ölçüler yap lmaktad r. EMO taraf ndan, stanbul’un de i ik bölgelerinde okul, hastane, 
park, kalabal k al  veri  merkezleri ve sokaklar , bina cepheleri ve çat lar  ile bina içlerinde son 
zamanlarda ölçmeler yap lmaktad r. Bu ölçmeler seçilen tipik bölgelerde, günün de i ik saatlerinde 
tekrarlanmaktad r. Baz istasyonu yerle imi olarak kötü say labilecek tipik yerler saptanm  ve 
buralarda tekrarl  ölçüler gerçekle tirilmektedir. Ölçüler, baz istasyonlar  civar nda, sokak aralar nda, 
bina çat lar nda ve evlerde yap lmaktad r. Ölçülerin tamam nda ICNIRP' nin belirledi i s n r de erler 
baz al nmaktad r. Tekrarl  yap lan ölçüler telefon konu malar n n en yo un ve en az oldu u dü ünülen 
saatlerde tekrarlanmaktad r. 
 
 
2.5 Elektromanyetik Alan S n r De erleri 
 
         Elektromanyetik radyasyon konusunda her ülke kendi standartlar na göre limit de erler 
belirlemi tir. Avrupa Birli i’ne üye ülkeler ve ABD dâhil olmak üzere birçok Dünya ülkesinde ortak 
olarak kabul gören ve uygulanan s n r de erler bulunmaktad r. Bu s n r de erler Dünya Sa l k Örgütü 
(WHO) taraf ndan da tan nan ve uluslararas  bir komisyon olan ICNIRP (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection- yonize olmayan radyasyondan koruma komisyonu) taraf ndan 
genel halk için günde 24 saat maruz kal nd  kabulüyle belirlenmi tir. 
 
         Ülkemizde de Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan 12.7.2001 tarihli resmi gazetede 
yay nlanan “10 kHz – 60 GHz Frekans Band nda Çal an Sabit Telekomünikasyon Cihazlar ndan 
Kaynaklanan Elektromanyetik Alan iddeti Limit De erlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve 
Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik” ile geçerli olan s n r de erler belirlenmi tir. Bu yönetmelikte yer 
alan limit de erler Çizelge 2.1 de gösterilmi tir. 
 

Çizelge 2.1 Ortam ve Tek Bir Cihaz çin Belirlenen Limit De erler (Yönetmelik) (URL 6) 
 

Frekans Aral  
(MHz) 

E-alan iddeti 
(V/m) 

H-alan iddeti 
(A/m) 

E de er düzlem dalga 
güç yo unlu u (W/m2) 

    
  Tek bir 

cihaz için 
limit de eri 

Ortam n 
toplam limit 

de eri  

Tek bir cihaz 
için limit 

de eri 

Ortam n 
toplam limit 

de eri 

Tek bir 
cihaz için 

limit de eri 

Ortam n 
toplam limit 

de eri 
0.010 - 0.15 22 87 1.3 5 - - 

0.15 - 1 22 87 0.18/f 0.73/f - - 
1-10 22/f1/2 87/f1/2 0.18/f 0.73/f - - 

10 - 400 7 28 0.02 0.073 0.125 2 
400 - 2000 0,341.f1/2 1.375f1/2 0.0009f1/2 0.0037f1/2 f/3200 f/200 

2000- 60000 15 61 0.04 0.16 0.625 10 

* f =frekans (MHz)      
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Çizelge 2.2 GSM ebekeleri için kabul edilen s n r de erler  (URL 6) 
 

S n r De erler E (V/m) S (μW/cm2) 
 900 MHz 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz 

Türkiye 42 59 450 900 
ABD 41 58 450 900 

Rusya 6 6 10 10 
talya 6 6 10 10 
sveç 4 6 ---- ---- 

 
 
2.6 Elektromanyetik Alan n nsan Sa l  Üzerindeki Etkileri 
 
         Modern toplumlarda ya ayan hemen herkes sürekli olarak do al olaylardan kaynaklananlar n çok 
üstünde elektromanyetik alan ve dalgalar n içinde bulunmaktad r. Bunlar n, yüksek iddet veya güç 
düzeylerinde insan sa l na zararl  olduklar na ku ku yoktur. Ancak, insanlar n günlük hayatta 
kar la t klar  daha dü ük düzeydeki alan ve dalgalar n uzun vadede insan sa l  üzerinde olumsuz 
etkileri olup olmad  tart ma konusu olmaya devam etmektedir. Dünya genelinde, elektrik üretim ve 
da t m irketleri ve elektrikli ayg tlar n üreticileri, ço unlukla insan sa l  aç s ndan bir tehdit 
olmad n  veya çok az oldu unu söylemektedirler. Öte yandan, bu konuda ara t rma kaynaklar  talep 
eden bilim insanlar  ve korunma amaçl  ürün veya hizmet satanlar, ço unlukla olas  veya gerçekle en 
zararlar n inkâr edilemeyece ini ve ciddi boyutlarda oldu unu iddia etmektedirler. Bugüne kadar 
yap lan bilimsel ara t rmalar elektromanyetik alan ve dalgalar n çok küçük iddet ve güçlerde bile 
çe itli biyolojik etkileri oldu unu göstermi tir. 
 
        Ara t rmac lar n tespitlerine göre elektromanyetik kirlilik veya smog olarak bilinen 
elektromanyetik alanlar n insanlar üzerinde genel keyifsizlik, boyunda sertlik, gö üs ac s , haf za 
kayb , ba  a r s , kalp at nda ve kan kimyas nda de i ime u ratma, sindirim ve dola m sorunlar  
gibi sa l k sorunlar  olu turabilmektedir. Elektrosmog ad  verilen teknolojinin beraberinde getirdi i 
elektromanyetik kirlenme, insan sa l n  tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. Yüksek gerilim 
hatlar ndan cep telefonu dalgalar na, radyo ve TV dalgalar ndan ev ve i  yerlerindeki bilgisayar ve 
elektrikli di er e yalar n yayd  elektromanyetik dalgalara kadar maruz kal nan elektromanyetik 
kirlilik sosyal ya am ortam nda hemen hemen her yerde sa l ks z bir atmosfer olu turmaktad r. 
Elektromanyetik smog beyinden hücrelere gönderilen sinyalleri engelleyerek vücudun ba kl k 
sistemine zarar verir (Dinçer 2000). 
 
 
3. Uygulama 
 
         Bu çal ma kapsam nda, Konya ehrinde elektromanyetik kirlilik yo unlu unun yüksek 
olabilece i ve GSM baz istasyonlar n n yo un olarak bulundu u birçok farkl  bölgede, 
elektromanyetik alan ölçüm cihaz  ile ölçümler yap lm t r (Uygunol ve Durduran 2008). 
 
         Konya kent merkezine ait elektromanyetik kirlilik haritas n n haz rlanmas  amac yla, çal ma 
alan  olarak Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçeleri seçilmi tir. Bu bölgelerdeki GSM irketlerine 
ait baz istasyonlar n n bulundu u, 184 ayr  noktada ölçümler gerçekle tirilmi tir. Ölçümler baz 
istasyonlar n n bulundu u bölgede 20, 40 ve 60 metre mesafelerde yap lm t r. Ölçümler esnas nda 
SPECTRAN® HF-6080 marka portatif bir elektromanyetik alan ölçüm cihaz  kullan larak, baz 
istasyonlar n n olu turdu u elektromanyetik alanlar hem 900 Mhz frekans  hemde 1800 Mhz frekans  
için ayr  ayr  ölçülmü  ve baz istasyonlar n n bulundu u bölgenin koordinatlar  el GPS’i ile tespit 
edilmi tir(Uygunol ve Durduran 2009). Elde edilen veriler ArcGIS 9.2 yaz l m nda noktasal veri 
olarak tablolar halinde girilmi  ve elektromanyetik kirlili in yo un oldu u bölgeleri gösteren raster 
veriler elde edilmi tir. Olu turulan bu veriler Konya kent merkezine ait say sal harita ile birle tirilerek 
elektromanyetik alanlar n yo un olarak tespit edildi i alanlar belirlenmi tir. Elde edilen veriler 
sayesinde radyasyondan kaynaklanan kirlilik seviyelerini de farkl  renklerde gösteren haritalar 
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olu turulmu tur. Bu haritalar vas tas yla, hem mahalle hem de ilçe baz nda sa l k aç s ndan riskli 
bölgeler kolayl kla tespit edilmi tir. 
 
 

ekil 3.1’deki planda; 900 Mhz frekans nda yap lan 
ölçüm de erleri kullan larak baz istasyonlar ndaki 
elektromanyetik alan n miktarlar na göre 
renklendirilmesi gösterilmi tir. 

 

ekil 3.2’deki planda; 900 Mhz frekans nda yap lan 
ölçüm de erleri kullan larak baz istasyonlar ndaki 
elektromanyetik alan n miktarlar na göre sembolize 
edilmesi gösterilmi tir. 

 

ekil 3.1 900 Mhz Frekans nda ölçülen de erlerin 
derecelerine göre renklendirilmesi 

 

ekil 3.2 900 Mhz Frekans nda ölçülen de erlerin 
derecelerine göre sembolize edilmesi 
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ekil 3.3’de 900 Mhz frekans ndaki ölçüm de erlerine göre olu turulan elektromanyetik kirlilik 
haritas  görülmektedir 

 

ekil 3.3 900 Mhz frekans nda ölçülen de erlerle olu turulan EM kirlilik haritas  

 
ekil 3.4’de 900 Mhz frekans ndaki ölçüm de erlerine göre olu turulan 3 boyutlu elektromanyetik kirlilik 

haritas  görülmektedir. 
 

 
 

ekil 3.4 900 Mhz frekans nda ölçülen de erlerin 3 boyutlu gösterimi 
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4. Sonuç ve Öneriler 
      
         Bugün, konuma dayal  bilgilerin istenen formatlarda toplanmas  ve yeniden üretilmesi hatta 
payla lmas  geli en tekniklerle mümkün hale gelmi tir. Ba ta co rafi bilgi sistemleri olmak üzere 
birçok konumsal bilginin temel amac , konuma dayal  gözlemler neticesinde elde edilen verilerin, 
toplanmas , saklanmas  ve kullan c ya sunulmas  için gerekli düzeneklerin kurulmas d r. Co rafi bilgi 
sistemleri, bu amaçlar n  ba ta kurumlar olmak üzere bireylerin özel amaçl  araziye-dayal  
problemlerinin çözümünde kullan r. Bunun için yaz l m-donan m yan nda, gerekli veri-tabanlar n n 
olu turulmas na da ihtiyaç vard r. CBS’ yi ülkeler, genelde do al-kaynak potansiyellerini tan mak ve 
tespit etmekte; yerel yönetimler beldelerine ili kin alt ve üst yap lar n  tan mak, bak m ve onar mlar n  
gerçekle tirmek için kullan yor olabilmektedir. Ancak bunlar n yan nda herhangi bir mekânda, 
elektromanyetik kirlilik de erlerine ba l  olarak da bir bilgi sistemini pekâlâ tasarlay p 
elektromanyetik kirlilik haritas  olu turulabilir. 
          
         Bu çal mada, CBS yaz l m  olarak ARCGIS 9.2 yaz l m  kullan lm t r. Bu yaz l m sayesinde 
Konya kent merkezine ait elektromanyetik kirlilik haritalar  olu turulmu tur. Kurulan CBS olanaklar  
ile elektromanyetik kirlili in yo un oldu u yerler tespit edilebilmekte, istenen herhangi bir konumda 
bilgi edinilmesi mümkün olmakta ve baz istasyonlar n n okul, hastane vb. kurumlara ne kadar 
uzakl kta oldu u haritalar ürerinden görülebilmektedir. 
     
          CBS ortam nda yap lan analizler sonucunda; ortamda yönetmelikte belirtilen s n r de erleri a an 
baz istasyonu bulunmad  gözlemlenmi tir. Buna ra men baz  baz istasyonlarda di erlerine nazaran 
daha yüksek de erler oldu u yap lan ölçümler neticesinde tespit edilmi tir.  
      
         Yüksek de erleri içeren bölgelerin Akyoku  mevki, Anadolu sanayi, Meram sanayi civar , 
Mobilyac lar sitesi ve Selçuk Üniversitesi ö renci yurdu civar  oldu u görülmü tür. Selçuklu ilçesinde 
baz istasyonlar na 200 metre mesafede 11 tane e itim kurumu, 4 tane sa l k kurumu, Meram ilçesinde 
5 tane e itim kurumu, 5 tane sa l k kurumu, Karatay ilçesinde ise 2 tane e itim kurumu bulundu u 
tespit edilmi tir. 
 
     Sonuç olarak, baz istasyonu kurulumlar nda yer seçimi ve tasar m önem kazanmaktad r. 
Belirlenen s n r de erlerin tam olarak zararlar  engelledi ini söylemek bilimsel olarak mümkün 
de ildir. Ancak s n r de erlerin koruma amac yla daha da dü ürülmesi önerilebilir.  
      
         Bilimsel olarak baz istasyonlar n n zararl  veya zarars z oldu unu kesinle tiren bir çal ma 
yoktur. Teknik olarak cep telefonlar  kullan ld  sürece GSM baz istasyonlar na ihtiyaç olacakt r. Bu 
nedenle elektromanyetik kirlili i gözlemlemek ve olas  tehlikelere kar  önlem almak büyük önem 
kazanmaktad r.  
      
         Bu çal ma sayesinde elektromanyetik kirlili i gözlemlemek ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amac yla, CBS ile Elektromanyetik Kirlilik Haritalar n n kolayl kla olu turulabilece i görülmü  ve 
dolay s yla risk de erlendirilmesi yap lmas  konusunda ilgili kurulu lar taraf ndan kolayl kla 
kullan labilece i kan s na var lm t r. 
  
 
Öneriler 
      
        Olu turulan elektromanyetik kirlilik haritalar  sayesinde baz istasyonlar n n kuruldu u yerlere, 
olu turdu u elektromanyetik alan iddetine göre de i ik uyar  i aretleri konmas n  sa lanabilir ve aç k 
alanlardaki istasyonlar n çevresini uyar  i aretleri ile s n rland rmak gibi düzenlemelere yard mc  
olunabilir. 
      
         Ölçümler sonucu yüksek de erler elde edilen bölgelerde yap lacak çal malar ve 
gözlemler sayesinde baz istasyonlar n n sa l k aç s ndan ne tür durumlar ortaya ç karaca n n 
ara t r lmas nda da elektromanyetik kirlilik haritalar ndan yararlan labilir. 
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        Bu çal ma kapsam nda, Konya ili Merkez ilçelerinde uygulama yap lm t r. Benzer çal malar 
nüfusun yo un oldu u ba ka büyük ehirlerde de yap labilir. Baz istasyonlar na ek olarak yüksek 
gerilim hatlar , trafolar, televizyon ve radyo vericileri, radyo dalgalar  yayan kaynaklar nda yak n nda 
benzer çal ma yap larak elektromanyetik kirlilik ve insan sa l na etkileri CBS ortam nda analiz 
edilebilir. 
      
        Teknik olarak cep telefonlar  kullan ld  sürece, insanlar n ya ad  bölgelerde çok say da GSM 
baz istasyonuna ihtiyaç duyulacakt r. Bu nedenle baz istasyonlar n n olu turdu u elektromanyetik 
alanlar n olas  etkilerinden korunmak amac yla elektromanyetik kalkanlama boyalar  veya 
elektromanyetik kalkanlama dokumalar n n kullan lmas  önerilebilir. 
      
        Elektromanyetik kirlilik haritalar ndan tespit edilen kirlili in yo un oldu u bölgelerde veya baz 
istasyonlar n n yak n nda bulunan okullar, kre ler, hastaneler, parklar gibi toplu ya ama ve kullan m 
alanlar nda elektromanyetik kalkanlama ürünleri kullan larak zararlar n en dü ük seviyeye indirilmesi 
sa lanabilir. 
      
        Bunun yan  s ra baz istasyonlar n n yak n nda bulunan veya binas nda baz istasyonu tesis edilmi  
olan bayanlar da hamilelik s ras nda elektromanyetik kalkanlama dokumalar ndan imal edilmi  
k yafetler kullanarak, hem bebeklerini hem de kendilerini elektromanyetik alanlar n olas  zararlar ndan 
korumu  olacakt r. 
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KARAYOLLARININ YAKIN TAR H  VE ULA IM SEKTÖRÜNDE   
HAR TA MÜHEND SL N N YER  VE SORUNLARI  

 
Metin KÜÇÜKO LU 

 
Karayollar  17. Bölge Müdürlü ü 

Otoyolu Proje Ba mühendisi, stanbul 
mkucukoglu@kgm.gov.tr 

 
ÖZET: 
 
Kurtulu  sava n n kazan lmas ndan ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra, ülkemizin en büyük sorunlar  
öncelikli olarak e itilmi  bir toplum yarat lmas , ülke bütünlü ünün sa lanmas , bölgeler aras  
farkl l klar n giderilmesi, toplumun kayna mas  ve yerel kültürlerin zenginle tirilerek, ülke 
bütünlü ünün ve kalk nmas n n sa lanmas d r. Tüm bunlar n yap labilmesi için ülkenin her yerine 
ula m n sa lanmas  ve ula m için gerekli olan yollar n her yere yap lmas  gerekmekteydi. 
  
Cumhuriyetin ilan edildi i tarihte ise ço u geçit vermeyen 18.000 km civar nda karayolu mevcut olup, 
bu yollar n önemli bir bölümü de sava lar ve bak ms zl k nedeniyle, kullan lamaz haldeydi.     O 
dönemde, Ula m n önemli bir k sm  yaya olarak yap lmakta, köyden kasabaya gidip gelmek bile, 2-3 
gün sürmekteydi, 
 
Atatürk,  Mart 1923 tarihinde, zmir’de yapt  ilk ktisat Kongresindeki sonuç bildirgesinde, ülkenin 
her yerine ula m n sa lanmas n  istemi tir. 
  
Ula m n her yere sa lanmas  için,  demiryolu yap m n n yan  s ra, karayolu yap m na da büyük önem 
verilmi , yap lan planlamalar ve ç kar lan kanunlar ile 1950 y l  ba na kadar 44.000 km ‘lik bir 
karayolu uzunlu una ula lm t r. Yap lan bu yollar n yakla k 9.000 km’si, her mevsim geçit veren yol 
niteli indedir.  
 
1950 y l nda, Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün kurulmas ndan sonra ise makineli çal ma dönemi 
ba lam t r.1950 ile 1970 y llar  aras ndaki çal malar  ile Karayollar  Genel Müdürlü ü, ülkenin her 
kö esine ula m  sa lam  ve bu tarihten sonra da yol standartlar n  yükseltmeye ve otoyollar n 
yap m na ba lam t r. 
 
Bugün, Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün sorumlulu undaki yol uzunlu u 64.000 km civar nda olup, 
bunun 2000 km kadar  otoyoldur. 
 
Karayollar  Genel Müdürlü ü ülkemizdeki kazalar n azalt lmas  ve eri im süresinin k salt lmas  için 
ülke sath na yay lm  17 adet Bölge Müdürlü ü ile bölünmü  yol ve otoyol yap mlar na h zla devam 
etmektedir. 
 
n aat mühendisi a rl kl  olan ula m sektöründe çal an meslekta lar m z, çe itli sorunlarla 

kar la malar na ra men, önemli projeler üretmektedir. 
 
Karayollar nda ve ula m alt yap s  sektöründe görev yapan Harita Mühendisleri daha çok,  planlama 
ile ilgili birimlerde görev yapmaktad r. Ula m alt yap s  sektöründe görev yapan meslekta lar m z n 
kar la t  en önemli sorunlar n ba nda, kurumlardaki görev ve yetkilerin belirlendi i pozisyon 
emalar d r. Belirlenen emalardaki pozisyon kar l klar nda, mesleki unvanlarda, a rl kta olan 

meslek gruplar ndaki mühendislerin olmas , meslekta lar m z n çal t klar  kurumlarda yükselmelerini 
zorla t rmaktad r. 
 
 
Meslekta lar m z n, ula m alt yap s  sektöründe daha ba ar l  olabilmeleri için, e itim alan nda 
yap lacak düzenlemelerin yan  s ra; hukuksal düzenlemelerin de yap lmas  gerekmektedir. 
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 E itim alan nda, ula m alt yap s na yönelik derslerin artt r lmas , ba ar l  ö rencilerin ikinci e itim 
(çap) yapmalar nda baz  kolayl klar sa lanmas , Ö rencilerin e itim s ras nda, çal acaklar  
sektörleri yak ndan tan malar na olanak sa lanmas  gibi uygulamalara gidilmesi gerekmektedir. 
 
Harita Mühendislerinin ula m ve alt yap  sektöründe daha aktif çal malar  için, kar la t klar  
zorluklar n çözümüne yönelik olarak, odam z n kurumlarla i birli i yapmas , yap lmas  gereken 
ba l ca faaliyetlerdir. 
 
 
ANAHTAR KEL MELER: 
 
Ula m n yak n tarihi, ula m n önemi, ula mda harita mühendisli i, harita mühendislerinin 
sorunlar  
 
 

THE RECENT HISTORY OF HIGHWAYS, PLACE AND PROBLEMS OF 
SURVEYING  ENGINEERING IN FIELD OF TRANSPORTATION 

 
Metin KÜÇÜKO LU 

17th Division Directorate of Highways, Istanbul 
Motorway design Chief Engineer 

mkucukoglu@kgm.gov.tr 
 
SUMMARY: 

 
After winning The War of Independence and the Proclamation of the Republic, our country’s biggest 
problems were primarily creation of an educated society, ensure the unity of the country, eliminating 
the regional differences, merging of the people in the country and obtaining the unity by enriching the 
local cultures. In order to fulfill all these, it was inevitably essential to provide the transportation 
throughout the whole country and to construct roads where necessary. 
    
At the time when the Republic was proclaimed, there totally were 18.000 kilometers highways in the 
country, most of which were impassable. A number of these highways were unusable because of wars 
and lack of maintenance. At that time a very considerable part of transportation was on foot. It used to 
take 2 or 3 days even going downtown and coming back.    
 
Atatürk, when he made a speech in the Economics Congress in Izmir, demanded that transportation be 
provided in every corner of the country.      
 
In order to make transportation available to everywhere, along with the construction of railways, 
great importance was given to construction of roads, as well. With the plans made and regulations 
enacted, until the early 1950’s, the total length of highways reached 44.000 kilometers. Of 9.000 
kilometers of these were usable in every season.     
 
After foundation of the General Directorate of Highways in 1950, there came an era in which 
machinery was put into practice. Between the years 1950 and 1970, the General Directorate of 
Highways provided roads to every corner of the country and after then started to raise the standards 
of roads and to construct motorways.  
 
Today, length of the roads under the responsibility of the General Directorate of Highways is 
approximately 64.000 kilometers and 2.000 kilometers of this is motorway.  
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In order to reduce the number of accidents and the duration of transportation General Directorate  of 
Highways, with its 17 Region Divisions spread into the country, has been keeping the construction of 
divided highway  and motorways  rapidly.  
 
Although our colleagues working where civil engineering is predominant come across various 
problems, they still produce significant projects.   
 
Surveying Engineers working in General Directorate of Highways and infrastructures of 
transportation mainly deal with planning and work in related departments. One of the most important 
problems that our colleagues working in the infrastructures of transportation mainly come across is 
position schemes determining their responsibilities and the tasks in the institution. Since there are 
primarily engineers in these determined schemes, the promotion of our colleagues is so difficult. 
    
In order to make our colleagues working in the infrastructures of transportation more successful, 
along with some regulations in the field of education and training, some legal arrangements are 
needed.    
 
In the field of education, increasing the numbers of classes concerning infrastructures of 
transportation, encouraging the successful students to do Second Education and introducing the 
sectors where the students will be working in advance will help improvement.  
 
In order to make the surveying engineers to work more actively and efficiently in the field of 
infrastructures of transportation, the corporation between our chambers and institutions will help to 
find the solutions for the problems encountered.  
 
 
KEYWORDS: 
 
The recent history of transportation, importance of transportation, surveying engineering to 
transportation, problems of surveying engineers 
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KARAYOLLARININ YAKIN TAR H  VE ULA IM SEKTÖRÜNDE HAR TA 
MÜHEND SL N N YER  VE SORUNLARI 

 
 

1-G R : 
 
Dünya’da ticaretin geli ti i yerler, daima ula m yollar n n kesi ti i yerler olmu tur. Önemli ticaret 
merkezleri ve ehirler, suyollar n n karayolu ile kesi ti i yerde geli meye ba lam t r. Son 150 y lda 
ise buna demiryolu da eklenmi tir. Geçmi te, ticarette çok önemli olan kentler; ticaret yollar n n 
de i mesi veya ula m yollar n n kapanmas  nedeniyle, tarih sayfas ndan silinmi ler ya da ba ka 
yerlere ta nm lard r. Efes (Ephesus), Milet, Hattu a  gibi geçmi te çok önemli olan kentler, tarih 
sayfas ndan birer birer silinmi lerdir. Günümüzde ise K z lcahamam ve Bolu Da  geçi i gibi yerlerde 
var olan ticaret, ula m yolu güzergah n n de i mesiyle, eski önemini yitirmi tir.  
 
Ticaretin globalle ti i günümüzde, Ülkelerin ekonomiden pay alma yar  da her alanda h zla devam 
etmektedir. Özellikle mal sto unun yap lmad  bu dönemde, üretim yerinden tüketim yerine mal n 
teslimi için geçen süreler çok k sald  gibi, mal n teslimi için verilen toleranslarda baz  ürünlerde bir 
saatin alt na inmi tir. 
 
Her alanda oldu u gibi ticarette de köprü konumunda olan Ülkemizin bu global ekonomiden pay 
alabilmesi için ula m alt yap s n n da çok güçlü ve mükemmel olmas  gerekmektedir. 
 
Uluslararas  ticarette oldu u gibi yurt içindeki ticaretin, turizmin, sosyal ve kültürel aktivitelerin de 
yeterince yap labilmesi için, ula m alt yap m z n çok güçlü olmas  gerekmektedir. 
 
Ekonomik faaliyetlerin ve sanayile menin yurt içine yay labilmesi için de, ula m süresini k saltacak, 
konforlu ve maliyeti azaltan ula m yollar na ihtiyaç vard r. 
 
Günümüzde, Dünya’n n geli mi  ülkeleri bu amaca ula abilmek için geli mi  yol yap mlar na giri mi  
olup; otoyollar ve h zl  tren hatlar n  devreye sokarak iç dinamiklerini artt rma çabas  içerisindedir. 
 
Ülkemizde ise ula m n ülke kalk nmas  üzerindeki önemi bilinmekle beraber yeterli ödeneklerin 
ayr lmamas  nedeniyle, henüz istenilen seviyelere gelmesi mümkün olamam t r. 
 
Ülkemizdeki tüm ehirlerin ula m alt yap lar  son derece yetersizdir. Bat  ülkelerinde, nüfusu 250-300 
bin’i a an her ehrinde metro vard r. Ama maalesef, Ülkemizde bu nüfusun kat ve kat üzerinde olan 
Ankara, stanbul, zmir gibi metropol ehirlerde bile yeterli metro a m z bulunmamaktad r. 
 

ehirleri birbirine ba layan karayollar n n ana aks niteli inde olanlar , otoyol seviyesine 
ç kar lamad  için istenilen zamanlarda, bir ehirden di erine gidilememektedir. Zaman  k saltmak 
isteyen sürücüler kural ihlali yaparak gidece i yere ula maya çal maktad r. Bu durum maalesef birçok 
ölümlü kazaya sebebiyet vermektedir. 
 
Geli mi  ülkelerde, ehirleraras  toplu ula mda önemli yeri olan h zl  tren hatlar , ülkemizde, sadece; 
Ankara-Eski ehir aras nda mevcut olup, ülke geneline yayg nla t r labilmesi, büyük miktarlarda 
ödenek ayr lmas na ba l d r. 
 
Ülkemizin ana ula m eksenleri üzerinde mutlaka yap lmas  gereken otoyol ve h zl  tren hatlar  ile 
ula m sürelerini k saltmak mümkündür. Buna birkaç örnek vermek gerekirse; normal devlet karayolu 
ile 7-8 saat olan stanbul-Ankara ula m , yap lan otoyol sayesinde, h z s n rlar n  ihlâl etmeden ve 
molalar dahil 4.5 saate inmi tir. stanbul-Ankara h zl  treni tamamland nda ise demiryolu ile ula m 
3.5 saate inecektir. 
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stanbul- zmir Otoyolu ihalesi 2009 y l  içinde yap lm  olup, halihaz rda 8-9 saatte ula lan zmir’e 
maksimum 4 saatte gidebilmek mümkün olacakt r. 
 
Benzer ula m yollar n n yap lmas  halinde ülkenin iç dinamikleri h zla artacak ve ekonomik 
canlanman n yan  s ra dengeli bir sanayile me ve nüfus da l m  olacakt r. 
 
Yukar da ifade edilen ula m yollar n n yap labilmesi için ilk etapta, 600-700 milyar dolar para 
gerekmektedir. Parasal ihtiyac n d ndaki en önemli konu, ula m altyap lar n n gerçekle tirilmesi 
i lerinde çal acak mühendis kadrosunun da çok iyi yeti mi  olmas  ve yeterli say da olmas  
gerekmektedir. 
 
Ülkemizdeki üniversitelerde, Ula m Mühendisli i ad  alt nda bir temel mühendislik e itiminin 
verilmemesi nedeniyle, ula m altyap s nda da çal abilecek mühendislik dallar nda e itim yapan 
ö rencilerin, ula m ile ilgili yeterli e itimi almalar  çok önemlidir. Ancak; maalesef mevcut 
mühendislik fakültelerimizde, ula m altyap s  ile ilgili yeterli e itimin verildi ini söylememiz 
mümkün de ildir. 
 
A rl kl  olarak n aat Mühendislerinin çal t  ula m altyap s  sektöründe, Harita Mühendisleri de 
önemli görevler üstlenmektedir. 
 
Ancak; sektördeki a rl klar  yeterli seviyede de ildir. Bunun için; ba ta üniversitelerimizdeki e itim 
programlar na ula m ile ilgili yeterli derslerin konulmas  gerekmekte olup, yap lacak çe itli 
giri imlerle de bu sektördeki a rl m z artt r lmal d r. 
 
 
2- ULA IMIN YAKIN TAR H : 
 
Osmanl  mparatorlu u’nun yükseli  döneminde o günün artlar na göre iyi durumda olan ula m 
yollar , ba layan isyanlar ve sava lar nedeniyle, tahrip olmaya ba lam  ve birçok kesimi kullan lamaz 
hale gelmi tir. 
 
Dünya’da 1800’lü y llar n ortalar nda ba layan demiryolu yap m na, Osmanl  ekonomisinin yeterli 
olmamas  nedeniyle, ayn  zamanda ba lanamam t r. Kapitülasyonlar n ba lad  dönemlerde ise 
yap lan demiryollar , yabanc lar n ülke zenginliklerini elde etmek amac yla yap lmaya ba lanm , 
ancak; artan sava lar nedeniyle de demiryolu altyap s  da önemli ölçüde tahrip olmu tur. Osmanl  
Devletinin tekrar eski gücüne ula mas n  istemeyen bat  ülkeleri de her alanda oldu u gibi, ula m 
yollar n n da geli tirilmesini çe itli yöntemler kullanarak engellemi lerdir. 
 
1900’lü y llar n ba lar nda, ula m yollar n n yetersizli i nedeniyle, ülkede ya ayan insanlar 
köylerinden kasabalar na veya ehirlerine bile 3-4 günde, hatta baz  yörelerde 10-15 günde gidip 
gelebiliyorlard . Yak n çevresinden daha uza a gitmeye imkân  olmayan ve kapal  havzalarda ya ayan 
toplumun di er bölgelerle hemen hemen hiç ileti imi bulunmuyordu. 
 
Kurtulu  Sava ’n n kazan lmas ndan ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra, Ülkemizin en büyük sorunlar , 
öncelikli olarak e itilmi  bir toplum yarat lmas , ülke bütünlü ünün sa lanmas , bölgeler aras  
farkl l klar n giderilmesi, toplumun kayna mas  ve kültürlerin zenginle tirilerek, ülke bütünlü ünün ve 
kalk nmas n n sa lanmas d r. Tüm bunlar n yap labilmesi ve ülkenin her yerine ula m n sa lanmas  
için gerekli olan yollar n her yere yap lmas  gerekmekteydi. 
 
Cumhuriyetin ilan edildi i tarihte ço u geçit vermeyen 18.350 Km. civar ndaki yolun 4.000 Km. 
kadar  kullan l r durumdayd . ose veya makadam yol olarak adland r lan s k t r lm  k rma ta  ve 
m c rdan olu an bu yollarda ka n  arabalar  ve atl  arabalar ile yolculuk yap labiliyordu. 
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Resim 1. 1900’lü y llar n ba ndaki ula m ekli 

 
Atatürk, Mart 1923 tarihinde, zmir’de yapt  ilk ktisat Kongresindeki sonuç bildirgesinin 
maddelerinden birinde; ülkenin her yerine ula m sa lanmas n  istemi tir. 
 

 
Resim 2.  Mart 1923’te yap lan zmir ktisat Kongresi 

 
1925 y l nda ç kar lan “Yol Mükellefiyeti Kanunu” ile demiryolu ve Karayolu yap m  bir plan 
dahilinde yap lmaya ba lanm t r. Ancak; bir süre sonra demiryolunun tek ba na yeterli olmad , 
demiryolu ula m n n istasyonlardan sonraki bölümleri için karayolu ihtiyac  oldu u görülerek 1929 
y l nda, Nafia Vekaleti (Bay nd rl k Bakanl ) bünyesinde “ oseler ve Köprüler Reisli i” kuruldu. 
Ç kar lan yol kanunu ile birlikte karayolu yap m na a rl k verilmeye ba lanm t r. 
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Resim 3.   1925 y l nda ç kan Yol Vergisi Kanunu kapsam nda yap lan yol çal mas  

 
1930’ larda Dünya’da ba layan ekonomik kriz ve ard ndan ba layan II. Dünya Sava  di er 
yat r mlarda oldu u gibi ula m yat r mlar n n da aksamas na neden olmu tur. Bu dönemde dahi 
Ülkemizde, önemli ölçüde yollar yap lm  ve birer birer hizmete aç lm t r. 
 

 
Resim 4.  zmir-Menemen Yolu yap m (1935) 

 
Dünya’daki ekonomik buhrandan sonra, tüm Dünya’da demiryolu ula m  yerine karayolu ula m  
geli tirilmeye ba lanm t r. Günümüzdeki demiryollar n n %70’i, 1930 y l  öncesi yap lm t r. 
Ülkemizde de buna paralel olarak, öncelikle; demiryolu istasyon noktalar n n di er yerle imlerle 
irtibatlar n sa lanmas  için karayolu yap mlar na h z verilmi tir. 
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Resim 5.  Bart n Kirazl k Köprüsü yap m  (1928) 

 
1923’te, 18.350 Km. olan karayolu uzunlu u, 1947 de 43750 Km.’ye ç kar lm t r. Bu tarihteki yol 
a n n 825 Km.’si asfalt, 116 Km.’si parke, kalan  da ose ve ham yol niteli indedir. 
 

 
Resim 6.  Malatya Kömürhan Köprüsünün yap m  

 
Cumhuriyetin kuruldu u tarihten 1948 y l na kadar yap lan yollar n tamam na yak n  kazma kürekle 
yap lan yollard r. 
 
Karayolu at l m , 1948 y l ndaki Amerikan yard m yla farkl  bir boyuta ta nm  ve makineli döneme 
geçilmi tir. 
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Resim 7.  Makineli yol yap m na geçi  (1948) 

 
Karayolu yap m nda makineli döneme geçi  ile birlikte devlet ve il yollar nda ucuz, süratli ve 
kademeli yap lacak bir sistemin uygulanmas na ba lanm t r. Öncelikle, mevcut yollar n envanteri 
ç kar lm  ve Türkiye’nin ula m ihtiyac n  kar layacak bir yol a  belirlenmi tir. Yap lan bu çal ma 
ve planlamalardan sonra da, ülkenin her yerinde yol yap m na h z verilmesi karar  al nm t r. 
 
Tüm bu yol çal malar n n bir program dahilinde yap lmas  gerekiyordu. Ancak; yollar n yap m ndan 
sorumlu olan “Yollar ve Köprüler Reisli i” nin yap s  bu h zl  çal maya uygun de ildi. Kal b  
ba lanan bir köprünün betonunun dökülmesi için bile, Ankara’daki merkezden telgraf ile izin 
isteniyordu. Bu gibi bürokratik i lemler yap m sürelerini uzat yor ve yap mda da kalitenin 
bozulmas na sebep oluyordu. 
 
Tüm bu faaliyetlerin dinamik bir kurulu  taraf ndan; ça da  yöntemlerle yönlendirilmesi ve kararlar n 
yerinde verilerek, i lerin daha do ru ve süratle yap labilmesi için 1 Mart 1950’ de “Karayollar  Genel 
Müdürlü ü” kuruldu. 
 
 
3- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü: 
 
1 Mart 1950’de kurulan Karayollar  Genel Müdürlü ü, Merkezde Genel Müdürlük olmak üzere 
ba lang çta 10 adet Bölge Müdürlü ü ile yurt çap nda te kilatlanm  olup, daha sonra 17 adet Bölge 
Müdürlü ü ile yurt sath nda hizmet veren ender kurumlardan birisidir. 
 
Karayollar  Genel Müdürlü ü bünyesinde görev yapan personelin en önemli özelli i, sahip oldu u 
yetkiler ile i inin tam yetkilisi olmas d r. 
 
Bir karayolu antiyesindeki antiye efinin yetkisi, Genel Müdür yetkisinin dahi üzerinde olup, 
antiye i leri ile ilgili olarak, kanun ve yönetmeliklerin uygulay c s  ve karar merciidir. 

 
Karayollar  Genel Müdürlü ü, makineli çal may  yürütmek ve modern yollar yapabilmek için gerekli 
olan makine park n  sa layarak yurdun her kö esinde, ayn  kalitede yol yap m na giri mi tir. 
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Resim 8. Karayollar  Genel Müdürlü ü bünyesindeki 17 adet bölge müdürlü ünün sorumluluk alanlar  

 
Sadece makine park n  geli tirmekle kalmayan Karayollar  Genel Müdürlü ü, personel e itimine de 
a rl k vermi  olup, yurt içi ve yurt d  e itimler gerçekle tirerek, uzman bir karayolcu ordusu 
yaratm t r. 
 
E itimde ve çal ma hayat nda en son teknolojileri kullanan Karayollar , birçok aleti ilk kullanan 
te kilat olmu tur. Türkiye’deki ilk bilgisayar  kullanan Karayollar , 1950’de makine ile bak m  yap lan 
8.024 Km.’lik yol uzunlu unu 1960’ta 33.000 Km’ye ç karm  olup, 1950’de her mevsim geçit veren 
9.625 Km’lik yol uzunlu unu 1960’ta 22.000 Km.’ye ç karm t r. Bu çal malar sonucunda 1910’da 
72 saat olan Ankara- stanbul aras  18 saate inmi tir. Bugün ise bu süre, 4 saat civar na inmi tir. 
 
Karayollar  Genel Müdürlü ü, Cumhuriyetin kuruldu u y llarda 18.000 Km. olan ve sadece   4.000 
Km. geçit veren yol uzunlu unu 1960’l  y llarda 60.000 Km.’nin üzerindeki yolu her mevsim geçit 
verir hale getirmi tir. 

 
Resim 9.   D100 Devlet Yolu ikilemesi,  stanbul (1970) 

 
1970’li y llar n ba nda, ülkenin her yerine ula may  ba aran Karayollar  Genel Müdürlü ü, bu 
tarihten sonra da otoyol yap m na ba layarak; h zl , konforlu ve güvenli yollar yapmaya ba lam t r. 
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Resim 10. stanbul Bo aziçi Köprüsü’nün aç l  (29 Ekim 1973) 

 
Günümüzde; Otoyol, Devlet ve l yollar n n proje, yap m ve bak m ndan sorumlu olan Karayollar  
Genel Müdürlü ü’nün sorumlu oldu u yol uzunlu u 64.000 Km. civar ndad r. 
 
Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün hedefleri mevcut yol a n n standartlar n  yükseltmek ve daha 
güvenli bir ula m sa layabilmek için 15.000 Km. bölünmü  yola sahip olma hedefine yakla m  olup, 
12.000 Km. civar nda olmas n  planlad  otoyol yat r mlar na da ba lam  durumdad r. 
 
 
4- OTOYOLLARIN ÖNEM : 
 
Ülkemizde yap lan otoyollar, 1593 say l  Eri me Kontrollü Yollar Kanunu hükümleri dahilinde, 
Dünya’da kabul gören standartlar esas al narak haz rlanan yönetmeliklere göre yap lmaktad r. 
Otoyollar n di er yollara göre olan ba l ca farklar  unlard r; 
 
a) Zaman: Kav aklar d nda otoyola girmenin yasak olmas  ve yüksek geometrik standartlara sahip 

olmas  nedeniyle, devlet karayoluna göre % 40-50 daha k sa zamanda yolculuklar  
tamamlamak mümkündür. 

 
b) Maliyet: Otoyollarda sinyalizasyon olmamas , yerle im yerlerinden geçerken h z k s tlamas  

olmamas  nedeniyle, araçlar dur kalk yapmamakta olup, daha az yak t ve zamandan 
tasarruf nedeniyle, i letme kazanc  daha fazlad r. Ayr ca, uzun dönemdeki bak m 
maliyetleri de azalmaktad r. 

 
c) Konfor: Yüksek standartta yap lan otoyollarda, sürü  konforu di er yollara nazaran son derece 

yüksektir. Otoyolun etraf n n tel çitle çevrili olmas  ve yüksek standartta olmas , güvenli 
yolculuk yap lmas na neden olur. 

 
d) Kapasite: Ayn  erit say s na sahip bir otoyolun, bir devlet yoluna göre araç geçirme kapasitesi, 2 

kat ve ehir içindeki bir bulvara nazaran 3 kat daha yüksektir. Örne in; 2x3 eritli bir 
otoyolun normal kapasitesi 90.000 araç/gün, bir devlet yolunun 45.000 araç/gün ve bir 
bulvar n ise 30.000 araç/gün dür. 
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5- KARAYOLLARINDA VE ULA IM SEKTÖRÜNDE HAR TA 
MÜHEND SL N N  
    YER : 
 
Karayollar , idari birimler ve teknik birimler olmak üzere, iki ana birimden olu maktad r. 
 
5.1. DAR  B R MLER: 

 
Teknik birimlere destek özelli ini ta yan bu birimler; Personel, Sosyal ler, Muhasebe (Teknik 
Hesaplar), Sat n Alma, Ayniyat ve Sivil Savunma birimlerinden olu maktad r. 
 
5.2. TEKN K B R MLER: 

 
Her türlü yolun projelendirme, yap m ve bak m i lerinin yap ld  bu birimler; Planlama, Yap m ve 
Bak m bölümlerinden olu maktad r. 
 
Harita Mühendislerinin tamam na yak n , Planlama birimini olu turan Kamula t rma ve Proje 
servislerinde çal maktad r. 
 
Karayollar  ve ula m sektörü, n aat Mühendisi a rl kl  olmas  nedeniyle, çok az meslekta m z 
Yap m servislerinde görev yapmaktad r. 
 
Karayollar n n en zor birimlerinden birisi de Bak m birimleridir. Bak m ile ilgili trafik alt nda yap lan 
çal malar ve vatanda la ili kiler, burada görev yapan meslekta lar m z n çok daha fazla gayret 
göstermelerine sebebiyet vermektedir. Bu birimlerde her bran tan personel görev yapmaktad r. Ancak; 
Karayollar nda yeterince Harita Mühendisi’nin olmamas  nedeniyle, bu servislerde de çok az 
meslekta m z görev yapmaktad r. 
 
Hali haz rda, Karayollar  Genel Müdürlü ü ve Bölge Müdürlüklerinde görev yapan teknik personel 
da l m , a a daki gibi olup, toplam 1901 mühendisin sadece 111’i (% 6’s ) Harita Mühendisi’dir. 
 

Ö REN M DURUMU MERKEZ TA RA TOPLAM 

N AAT MÜHEND S  240 811 1051 

MAK NE MÜHEND S  45 387 432 

M MAR 11 18 29 

ELEKTR K MÜHEND S  5 34 39 

HAR TA MÜHEND S  10 101 111 

D ER MÜHEND SLER 61 178 239 

TOPLAM 372 1529 1901 

Tablo 1. Karayollar  Genel Müdürlü ü’ndeki Memur Personelin mesleklere göre da l m  (Eylül 
2009) 

 
Karayollar nda göreve ba layan mühendislerin birçok e itim olana ndan faydalanmas  mümkündür. 
Temel Memuriyet Kursu ve Karayollar  Mühendisli ine Haz rl k kurslar na kat lmak zorunlu 
kurslard r. 
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Bunun d nda; görev s ras nda da birçok yurt içi ve yurt d  kurslara ve seminerlere kat lan her 
daldan mühendis, ald  e itimler sonucunda akademik mesleklerinin yan  s ra KARAYOLU 
MÜHEND S  olurlar. 
 
 
6- ULA IM SEKTÖRÜNDE HAR TA  MÜHEND SLER N N  ÇALI MA  
ALANLARI 

 
Harita Mühendisleri, ula m ve alt yap  sektöründe, ço unlukla planlama ile ilgili birimlerde etkin 
olarak çal maktad rlar. Bu birimlerde çal an meslekta lar m z n çal t klar  bölümlerde; yönetici 
konumuna kadar ç kmalar  mümkündür. 
 
Ula m sektöründe çal an mühendislerin en önemli sorunu, yetersiz ücretler almalar d r. bir ba ka 
önemli sorun ise pozisyon emalar n n, bu sektörün hakim grubu olan n aat Mühendislerine göre 
düzenlenmi  olmas d r. n aat Mühendisi d ndaki mühendisler ço unlukla, planlama ile ilgili 
birimlerde (proje, kamula t rma, ara t rma, makine) çal maktad rlar.  
 
Özellikle; in aat mühendisi d ndaki mühendislerin, emalardaki görev da l mlar n n meslek 
gruplar na göre yap lmas  nedeniyle, yönetici konumuna gelebilmesi oldukça zor ve ki isel ba ar lara 
ba l d r. 
 
Harita Mühendislerinin en ba ar l  oldu u birimlerden biriside, proje i leridir. Ald  mesleki e itim 
sayesinde, özellikle; üç boyutlu planlama ve harita bilgisi gerektiren yol projesi yap m nda, olmas  
gereken çözümleri çok ba ar l  olarak gerçekle tirmektedir.  
  
Kamula t rma biriminde çal an mühendislerin tamam na yak n , Harita Mühendislerinden 
olu maktad r. Özellikle; kamula t rma planlar n n meslekta lar m z taraf ndan haz rlanmas  
zorunlulu u, meslekta lar m za avantaj olarak yans maktad r.  
 
Ayn  ekilde yap m firmalar nda çal an meslekta lar m z da planlama i lerinde daha ba ar l  
olmaktad rlar. Ancak antiyelerde çal an  meslekta lar m z ise antiye sahas nda her türlü i i 
yapmalar na kar n, antiye efi olabilmeleri yine n aat Mühendislerine nazaran daha zordur.   
 
Bu durumu di er sektörlerde de görmek mümkündür. Örne in; madencilik ile ilgili i lerde, Maden 
Mühendisleri, Ormanc l k ile ilgili i lerde  Orman Mühendisleri daima birincil i leri 
yapmaktad rlar. Asl nda bunun ana sebebi, ihalelerde bulundurulmas  geren mühendislerin ve 
kurumlardaki pozisyon emalar n n, mühendislik diplomalar na göre tan mlanmas d r. Bu durum, 
ba ar l  mühendislerin ilerlemesine engel te kil etmektedir. 
 
Harita Mühendisli inin gelece inden önce bir Harita Mühendisinin iyi nitelikli ve daima tercih edilen 
biri olabilmesi için, Mühendislik e itimi ile birlikte sahip olmas  gereken donan mlar n ba l calar  
unlard r:  

 
o Çal t  sektördeki mesleki bilgisinin çok iyi olmas , 
o En az bir yabanc  dili çok iyi biliyor olmas , (yabanc  dili kötü olan arkada lar ma bu i i sonra 

hallederiz diyorsan z, size çok yan l yorsunuz derim.) 
o Birlikte çal t n z di er meslek gruplar n n yapt  i lerin temel konular n  biliyor olmak ve 

gerekti inde yapabilmek. 
o Sosyal ve kültürel yönden, aktif ve kat l mc  olmak. 
o Çal t n z meslek ile ilgili geli meleri takip etmek ve bu konuda vizyon sahibi olmak. 
o Gerekti inde Harita Mühendisli i unvan n z  (titrinizi) tüm bu meziyetlerin çimentosu olarak 

kabul ederek kullanmak. 
 
 



4. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

14-16 Ekim 2009 / KTÜ - TRABZON 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

259

 
7- HAR TA  MÜHEND SL N N GEL T R LMES  Ç N YAPILMASI GEREKEN 

ÇALI MALAR : 
 
 

7.1) Üniversite E itimi S ras nda Yap lmas  Gereken Faaliyetler: 
 

a) E itim programlar  belli periyotlarda, geli en teknoloji ve piyasa artlar  dikkate al narak, yeniden 
düzenlenmelidir. 

b) Ö rencilerin okul sonras  çal aca  sektörleri tan tan programlara kat lmalar  sa lanmal d r. 
c) Çe itli sektörlerde çal an arkada lar m z okullara davet edilmeli veya bu konu ile ilgili 

hocalar m z n organizasyonunda Free (not verilmeyen) ama kat l m  zorunlu ders niteli inde 
seminerler düzenlenmelidir. 

d) Meslekta lar m z n çal t  sektörlere teknik geziler yap lmal d r. Bu e itim ve teknik geziler için 
kurumlar ile i  birli ine gidilmelidir. 

e) Üniversitelerimizdeki bölüm yöneticileri ve bir grup ö renci ile sektörlerin Bakanl , Genel 
Müdürlükleri ve sektördeki özel irket yöneticilerine rutin ziyaretler yap larak, mesleki faaliyetleri 
tan tmak ve bu sektörlerde daha fazla meslekta m z n çal malar n n önünün aç lmas n  
sa lamal d r. 

f) Çe itli kurumlar ile ara t rmaya ve geli tirmeye yönelik ortak projeler yapmal d r. 
g) Ö rencilerin okullar n  bitirmeden önce ERASMUS gibi programlara kat lmalar n  sa lamak veya 

bir ba ka imkân yarat larak yurt d n  görmeleri, mesleki geli ime önemli katk lar sa layacakt r. 
h) En önemli gördü üm konulardan birisi de, ikinci mühendislik (ÇAP) e itimi alan ve alacak 

ö rencilere daha fazla imkân tan nmas  gerekti idir. Örne in; ikinci mühendislik e itimi için 
müracaat süresini 4. y l n sonuna, yani birinci mühendislik e itiminin bitimine kadar uzat lmas nda 
yarar olacakt r. 

i) Üniversitelerimizde e itim yapan ö rencilerimizin ve meslekta lar m z n kar la aca  bir ba ka 
sorun ise farkl  üniversitelerde, farkl  isim alt nda yap lan e itimdir. Bu durumun kamuoyuna izah  
ve mesle imizi savunmam zda sorunlar yarataca  göz ard  edilmemelidir. 

 
Yukar da belirtilen imkânlar sa land nda, inan yorum ki ula m ve altyap  sektöründe halen, önceli i 
in aat mühendislerinde olan ve ayn  i leri yapan birçok meslekta m z, Harita ve n aat Mühendisi, 
Harita ve Maden Mühendisi, Harita ve Mimar Mühendis gibi mühendislik diplomalar  ile zorland klar  
bu sektörlerde, yönetici ve sektörün lideri konumunda çal ma imkânlar na kavu acaklard r. 

 
 

7.2) Kurumlarda ve Odalardaki Faaliyetler: 
 

a) Karayollar  (1950 y l nda) kurulduktan sonra, birçok yeni meslek ortaya ç km t r. Her eyden önce, 
kurumumuzun pozisyon emalar  ile bu emalardaki ünvan ve görevler yeniden tan mlanmal d r.  

b) Bir ba ka konu ise, her sektörde görev yapan Harita Mühendislerinin tapu ve kadastro ile 
özde le tirilmesinin önüne geçilmelidir. Bu nedenle; Odam z n ad n n yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

c) Oda Yönetiminin, sektör yöneticileri ile bir araya gelerek, mesle imizin önünü açacak hukuksal 
konulara sahip ç k lmal d r. 

d) Çe itli sektörlerde daha fazla meslekta m z n çal abilmesi için, yasal çal malar n d nda sosyal 
ve teknik amaçl  ziyaretler yap lmal d r.  
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Özet 
 
Deniz kaynaklar n n ara t r lmas , k y  mühendisli i çal malar , deniz taban nda kanal açma 
uygulamalar , fay yap s n n belirlenmesi gibi mühendislik çal malarda ve seyir haritalar n n 
üretiminde hidrografik ölçmelerden yararlan lmaktad r.  
 
Hidrografik ölçmelerde derinliklerin ölçülmesinde akustik yöntemler kullan lmaktad r. Çok Bimli 
skandil sistemlerinin geli meye ba lamas yla, bu sistemler di er aletlere göre daha çok kullan lmaya 

ba lanm t r. Bu sistemler genelde ölçme teknesine monte edilirler. Sistem GPS, Gyro pusula ve di er 
donan mlardan olu maktad r. Ölçülen derinli in yan nda teknenin bat p ç kmas , oturmas , çökmesi, 
su ve yak t durumuna göre teknenin draft de erinin de i mesi gibi faktörler de s  sularda yap lan 
hidrografik ölçmelerde önem ta maktad r.  
 
Bu bildiride, teknenin statik draft de eri ile dinamik draft de erinin hesaplama yöntemleri 
aç klanm t r. Teknenin dinamik draft de eri RTK GPS yöntemiyle belirlenerek hassas ölçmelerde 
dinamik draft kullan lmas n n gerekli olup olmad  yap lan ölçmeler ile aç klanmaktad r.     
 
Anahtar kelimeler : Hidrografik ölçmeler, Çok Bimli skandil, draft, dinamik draft. 
 
 

DETERMINING DYNAMIC DRAUGHT OF THE VESSEL IN SHALLOW WATER 
HYDROGRAPHIC SURVEYING 

 
Abstract 
 
Hydrographic surveying is used for investigating of marine resources, coastal engineering studies, sea 
floor dregding applications, the determination of fault structures in engineering works and producing 
navigational charts.  
 
Acoustic methods are used for determining depths in hydrographic surveys. After development of 
multibeam echosounders (MBES), these systems have been used more than other instruments. These 
systems are usually mounted in survey vessel. MBES is composed of GPS, Gyro, multibeam 
echosounder, transducer and other equipments. The vessel squat, settlement, load changing with water 
and fuel amount effect are important for determining the draught of the vessel in shallow water 
hydrographic surveys.  
In this paper, the method for determining the static and dynamic draught of the survey vessel is 
explained. Dynamic draught of vessel is determined by using RTK GPS measurements and compared 
with static draught values.  
 
Keywords: Hydrographic surveying, Multibeam echosounder (MBES), draught, dynamic draught. 
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Geçmi te k talar aras nda insan ve yük ta mac  gemiler ile yap lmaktayd . Bu sebeple, denizlerin 
derinliklerinin ölçülmesi tarih boyunca gemilerin seyri için vazgeçilmez olmu tur. lk olarak 
hidrografik ölçmelerden seyir alan nda yararlan lm t r. Günümüzde hidrografik ölçmeler birçok 
disiplini bir araya getiren ve uygulama alanlar  aç s ndan farkl  disiplinlere hizmet eden bir u ra  alan  
haline gelmi tir. 
 
Ba lang çta çubuklar, ip veya tel iskandiller ile yap lan hidrografik ölçmelerde, daha sonralar  akustik 
yöntemler kullan lmaya ba lanm t r. 1980’ li y llarda Küresel Konum Belirleme Sisteminin (GPS) 
kullan lmaya ba lan lmas yla hidrografi alan ndaki geli meler h zlanm t r. 1990’ l  y llardan itibaren 
Çok Bimli skandil (ÇB ) sistemlerinin yayg nla mas  ve GPS ile entegre kullan lmas yla hidrografik 
ölçmeler alt n ça na girmi  ve günümüzde uçaktan yap labilir hale gelmi tir. 
 
Teknolojinin sundu u yeni ula m çe itlerinden biri olan deniz taban na yerle tirilen tüp geçit 
in aatlar , petrol platformlar n n in as  gibi mühendislik çal malar  ile seyir emniyeti aç s ndan 
gemiler için omurga-alt  geçi  derinli inin az oldu u kanal, bo az gibi alanlara ait hidrografik 
bilgilerin toplanmas  hassas ölçmeler gerektirmektedir. Bu ölçmelerde yüksek do ruluk ancak hata 
kaynaklar n n en aza indirilmesiyle sa lanabilir.  

Hidrografik ölçmelerde derinlik ölçümü birçok hatadan etkilenmektedir. Ölçme teknesinin su 
üzerindeki yalpa, boyuna sal n m, batç k, çökme, oturma gibi hareketleri ile gelgit miktar  derinlik 
ölçümüne etki eden faktörlerdendir. Hidrografik ölçmelerde su seviyesi ile transdüser aras ndaki 
yükseklik fark  teknenin draft de eri olarak ifade edilmektedir. Teknenin draft , teknenin bat p 
ç kmas , h z ndan dolay  çökmesi, oturmas  gibi dü ey yöndeki tüm hareketlerden etkilenmektedir. Bu 
çal mada ölçme teknesinin draft de eri RTK GPS ile belirlenmi  olup, teknenin çökme ve oturma 
miktarlar  hesaplanm t r.  
 
2. Hidrografik Ölçmelerde Akustik Yöntemler 
 
Akustik enerji deniz taban na do ru dü ey yönlendirilmi  bim eklinde gönderilmektedir (IHO, 2005). 
Transdüserden gönderilen akustik bimin, deniz taban na ula p geri dönmesi aras nda geçen zaman n 
belirlenerek derinliklerin ölçülmesi akustik yöntemin temel prensibidir (USACE, 2002). Bir ba ka 
ifadeyle, bir hat boyunca seyreden ölçme teknesinin alt ndaki derinliklerin akustik dalga yay lma 
prensiplerine göre ölçülerek, o hat boyunca sualt  topografik profilinin ç kar lmas d r (Do an ve Alpar, 
1994). Ses dalgalar n n su içinde yay lma h z  c  bilindi inden, gönderilen ve al nan akustik dalgalar 
aras ndaki zaman t ölçülerek, su derinli i d , (1) ba nt s yla hesaplanmaktad r.  
 

tcd
2
1

                      

(1) 
 
Akustik derinlik ölçümünde, d derinli i, transdüser ile deniz taban  aras ndaki dü ey uzunluktur ( ekil 
1). Ölçülen bu de ere çe itli düzeltmeler ve indirgemeler yap larak kesin derinlik de eri elde edilir 
(Alkan, 1998).  
 

 
1. Giri  
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ekil 1.Akustik derinlik ölçümünün temel prensibi  

Akustik iskandil aletleri bim yap s na göre tek bimli iskandil (TB ) ve çok bimli iskandil (ÇB ) aletleri 
olarak iki k s mda s n fland r labilir ( ekil 2a, c). Bunlar n yan nda çok say da tek bimli iskandil 
aletleri ile donat lan çok transdüserli sistemler de hidrografik ölçmelerde kullan lmaktad r ( ekil 2b). 
 
 

 
      a) Tek Bimli                  b) Çok Transdüserli                                c) Çok Bimli  

ekil 2.Akustik iskandil aletleri 

2.1 Tek Bimli skandil Aletleri 
 
Tek bimli iskandil (TB ) aletleriyle yap lan ölçmelerde akustik bim dü ey olarak bir yöne do ru 
gönderilmektedir. Bu sebeple bu aletlere tek bimli iskandil aletleri ad  verilmektedir. Tek bimli 
iskandillerde deniz taban  kaplamas  (2) e itli i ile belirlenmektedir (IHO, 2005). Bu e itlikte; a, 
gönderilen bimin deniz taban nda kaplad  alan; d, ölçülen derinlik ve , bim aç s d r ( ekil 3).  
 

2
tan2da                                        

(2) 



4. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

14-16 Ekim 2009 / KTÜ - TRABZON

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

266

 

ekil 3.TB  deniz taban  kaplamas   

Tek bimli iskandil aletlerinde bim aç s , iskandil modeline ve kullan lan frekansa göre farkl l k 
göstermekte olup, dar aç l d r. Örne in Atlas Deso 30 iskandil aletiyle 200 kHz frekans kullan larak 19 
derece bim aç s yla ölçüm yap lmaktad r (URL, 1).  
 
 
2.2 Çok Bimli skandil Aletleri 
 
Tek bimli iskandil aletleri ile yap lan ölçmelerde akustik bim dü ey olarak bir yöne gönderilmekte ve 
büyük alanlar n ölçümü için birbirine paralel birçok hat çekmek gerekmektedir. Çok bimli iskandil 
aletleriyle yap lan ölçmelerde transdüserlerden de i ik aç larla birçok akustik bim ayn  anda 
gönderilmektedir. Birden fazla bimin gönderilmesi sebebiyle bu sistemler çok bimli iskandil sistemleri 
olarak adland r lmaktad r. ÇB  sistemlerinin temel prensibi deniz taban na do ru gönderilen bimlerin 
seyir süresi ile aç  de erlerinin ölçülüp derinliklerin hesaplanmas d r (Aykut, 2009). 
 
2.2.1 Çok Bimli skandilin Çal ma Prensibi 
 
Derinlik de i ik aç larla deniz taban na farkl  uzakl klar katederek gönderilen akustik bimler 
de erlendirilerek a a daki e itlikler yard m yla hesaplanmaktad r. Bim aç lar  ölçme teknesinde 
bulunan hareket alg lay c n n ölçtü ü yalpa aç s  ile gerçek zamanl  olarak düzeltilmekte ve derinlik 
de eri düzeltilmi  bim aç s  kullan larak hesaplanmaktad r. 
 
ÇB  Sistemlerinin genel çal ma yöntemi ekil 4’ de görülmektedir. Burada , bim aç s ; R, uzakl k; 
y, kaplama uzunlu u; d ise hesaplanan derinliktir. Bir A noktas ndaki derinlik de eri (3) e itli i ile 
kaplama geni li i ise (4) e itli iyle belirlenmektedir (Godin, 1997). 
 
 

zRd cos                      
(3) 

tansin dRy                      
(4) 
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ekil 4.ÇB  çal ma yöntemi  

2.2.2 ÇB  Sistemini Olu turan Donan mlar 
 
ÇB  sistemi tekneye monte edilmi  olan transdüser, konum belirleme sistemi, cayro pusula ve batç k-
yalpa-boyuna sal n m hareket alg lay c s  gibi birçok donan mdan olu maktad r. Bir tekne koordinat 
sisteminde monte edilmi  olan bu donan mlar ekil 5’de görülmektedir. 
 
 

 

ekil 5.Çok bimli iskandil sistemini olu turan donan mlar 

 
3. Ölçme Teknesinin Draft De erinin Belirlenmesi 
 
Teknenin omurga hatt  (BL) ile su hatt  (LWL) aras ndaki yükseklik fark na draft denilmektedir ( ekil 
6). Bu de er sabit bir de er olup, gemi tipine göre farkl  de erler almaktad r. Teknenin suya batma 
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miktar  olarak da tan mlanan bu de er teknenin dolu ya da bo  olmas na göre de i iklik 
göstermektedir.  
 

 

ekil 6.Teknenin draft   

Teknelerin tasar m su hatt  (DWL) ile su çizgisinin (LWL) ayn  seviyede olmas  beklenmektedir. Tasar m 
su hatt  teknelerin projelerinde olan ve tekne üzerinde draft çizgisiyle ayn  paralellikte oldu u 
varsay lan bir seviyedir.  
 
3.1 Statik Draft 
 
Ölçme teknesinin statik draft de eri, transdüser ile tasar m su hatt  aras ndaki yükseklik fark  olup, 
sabit bir de erdir. Teknelerin tipine göre de i iklik gösterebilir. Tekne üzerinde bulunan kana 
rakamlar ndan teknenin draft de eri okunabilir ( ekil 7). Hidrografik ölçmelerde statik draft 
kullan l yorsa tüm derinlik ölçülerine statik draft de eri eklenmektedir.  
 

 

ekil 7.Draft üzerindeki kana rakamlar   

3.2 Dinamik Draft 
 
Hidrografik çal malarda ölçme teknesinin draft ndaki de i imlerinin belirlenmesi s  sularda yap lan 
derinlik ölçmelerinde önem ta maktad r. Su ortam n n hareketli olmas  sebebiyle teknenin baz  
etkenlerden dolay  çökmesi veya yükselmesi de göz önünde bulundurularak her t zaman  için dinamik 
draft de erinin belirlenmesi ve bu de erin t zaman nda yap lan ölçülere eklenerek o noktadaki 
derinli in elde edilmesi gerekmektedir ( ekil 8). Ölçme teknesinin t zaman ndaki dinamik draft de eri 
a a daki e itlik ile belirlenmektedir (IHO, 2005). 
 

)()()( tyüktçökmedraftstatiktdraftdinamik                                          
(5) 
 
Teknenin dinamik draft de erinin belirlenmesi için, teknenin saatte tüketti i yak t miktar , teknenin 
a rl , teknenin h z ndan dolay  çökmesi, oturmas  gibi dinamik de i kenler de dikkate al nmal d r. 
Teknenin a rl na göre draft de erinin de i imi a a daki e itlik ile hesaplanabilir (Godin, 1997). 
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drafteski
draftyeni

eski
yeni

a rl k
a rl k

                                                      

(6)   
 
GPS yöntemi kullan larak teknenin tüm dü ey hareketleri belirlenebilir. Dinamik draft de eri olarak 
tan mlanan bu de er gerçek zamanl  olarak transdüser ile su seviyesi aras ndaki yükseklik fark d r 
(Aykut, 2009).  
 

)()()( ththHtdraftdinamik DSANTTransdüserGPS                                            
(7) 
 
Yukar daki e itlikte TransdüserGPSH , GPS anteni ile transdüser seviyesi aras ndaki yükseklik fark , 

)(thANT , her t zaman nda GPS anteninin elipsoidal yükseklik de eri, )(thDS  t zaman nda anl k deniz 
seviyesinin elipsoidal yükseklik de eridir ( ekil 8).  
 
 

 

ekil 8.Ölçme teknesinin statik ve dinamik draft  ile yükseklikler aras ndaki ili kiler 

GPS anteniyle transdüser aras ndaki yükseklik fark  tekne k zaktayken jeodezik yöntemler kullan larak 
ölçülmeli ve donan mlar aras  d  merkezlik de erleri hesaplanmal d r.  
 
4. Uygulama 
 
Ölçme teknesinin dinamik draft de erinin belirlenmesi için öncelikle statik draft de erinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikle tersanede tekne k zaktayken yap lan ölçmelerde teknenin GPS 
anteni ile transdüser aras ndaki yükseklik fark  ve di er alet ve donan mlar aras ndaki d  merkezlik 
de erleri ölçülmü tür. Yap lan hesaplamalar sonucunda GPS anteniyle transdüser aras ndaki yükseklik 
fark  6.407 m olarak belirlenmi tir.  
 
Ölçme teknesinin statik draft de eri, ölçüme ba lanmadan önce tekne iskeleye ba l yken RTK GPS ile 
çok say da ölçü toplamak suretiyle belirlenmi tir. Toplanan veriler median filtreleme yöntemiyle kaba 
hatalar ndan ar nd r lm  ve teknenin statik draft de eri belirlenmi tir (Aykut, 2009). Ayr ca teknenin 
draft nda bulunan kana rakamlar ndan da draft de eri okunmu tur. 
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Ölçme teknesi üzerine monte edilmi  olan GPS noktas n n ortalama elipsoidal yükseklik de eri 

)(thANT  42.409 m, bu zaman aral nda elipsoit ile ili kilendirilen anl k deniz seviyesinin elipsoidal 
yükseklik de eri )(thDS  37.142 m olarak belirlenmi tir. Ölçme teknesinin statik draft de eri (7) 
e itli i ile ortalama 1.140 m olarak hesaplanm t r. ekil 9’ da teknenin iskeleye ba l yken RTK GPS 
ile ölçülen statik draft de erleri görülmektedir. 
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ekil 9. Ölçme teknesinin statik draft de erleri  

Ölçme teknesinin yak t almadan 24 saatlik bir ölçüm sonras nda a rl na ba l  drafttaki de i im 
miktar  (6) e itli inden 3.8 cm olarak belirlenmi tir (Aykut, 2009). S  sularda yap lan hidrografik 
çal malarda derinli e etki eden dü ey yöndeki her bir faktör önem ta maktad r.  
 
Ölçme teknesinin h z ndan dolay  çökmesi de derinli e etki eden di er bir faktördür. Teknenin çökme 
miktar  ayn  güzergah üzerinde farkl  h z kademelerinde yap lan 3 periyod ölçme ile belirlenmi tir. 
Çökme de eri hesaplan rken RTK GPS ile ölçülen elipsoidal yükseklik de erlerinden hareket 
alg lay c  taraf ndan ölçülen batç k hareketi ç kar lm t r. Yap lan de erlendirmeler sonucunda 
teknenin 5 knot h zla ölçme yaparken çökme miktar  ortalama 2.8 cm, 8 knot h zdaki çökme miktar  
ise 6.5 cm olarak hesaplanm t r (Aykut, 2009). Ölçme teknesinin dinamik draft de eri (5) ve (7) 
e itlikleriyle hesaplanm  ve ekil.10’ da gösterilmi tir.  
  

 

ekil 10.Ölçme teknesinin dinamik draft  (Aykut, 2009) 
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5. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Hidrografik ölçmelerde ölçülen derinli i etkileyen hatalardan biri de teknenin çökmesi ve a rl ndan 
dolay  draft de erindeki de i imin neden oldu u hatad r. S  sularda yap lan hidrografik ölçmelerde 5 
cm lik bir derinlik hatas  bir geminin karaya oturmas  için yeterlidir. Bu sebeple ölçülen derinlik 
de erleri tüm hatalardan ar nd r lmal d r. 
 
Ölçme teknesinin statik ve buna ba l  olarak dinamik draft de erlerinin belirlenmesinin s  sularda 
yap lan ölçmeler için gerekli oldu u dü ünülmektedir. Ölçmelerde kullan lan teknenin statik draft 
de erinin hesaplanmas  için öncelikle tersanede tekne k zaktayken tekne üzerindeki mevcut donan m 
ve aletler aras ndaki d  merkezlik de erlerinin ölçülmesi ve hesaplanmas  gerekmektedir. Tekne ile 
ölçüme ba lanmadan teknenin karinas  üzerindeki kana rakamlar  okunmal , RTK GPS ile veri 
toplanarak teknenin statik draft de eri hesaplanmal d r.  
 
Bu çal mada teknenin 5 knot h zla veri toplad nda 2.8 cm çöktü ü, 8 knot h zda ise 6.5 cm çöktü ü 
belirlenmi tir. Ayr ca teknenin tüketti i yak t miktar  göz önüne al nd nda 1 günde a rl ndaki 
de i imden dolay  draft de erinin 3.8 cm farkl l k gösterdi i belirlenmi tir. Bu sebeplerden dolay  s  
sularda yap lan hidrografik çal malarda teknenin draft de erine ba l  de i imi de göz önüne alarak 
dinamik draft de eri kullanmak yararl  olacakt r. 
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3 Özel sektör 
 
 
Özet 
 

Sille baraj gölünün mevcut topografik yap s n , depolama kapasitesini ve 1984-2008 y llar  aras ndaki 
depolama hacmindeki de i imi tespit etmek amac yla Sille baraj gölü ve civar nda topografik ve 
batimetrik ölçmeler yap lm t r. Sille baraj gölündeki depolama hacmindeki de i imin 
belirlenebilmesinde göl alan na ait DS  Genel Müdürlü ü Etüd ve Plan Daire Ba kanl  Harita ube 
Müdürlü ünce 1984 y l nda yap lm  olan batimetrik haritadan ve 2008 y l nda yap lan topografik ve 
batimetrik ölçümler sonucu elde edilen say sal yükseklik modelleri kullan lm t r. 1984 ve 2008 
y lar na ait say sal yükseklik modellerinden yararlanarak Surfer 8 yaz l m  kullan larak alan ve hacim 
hesaplar  yap lm t r. Sonuç olarak, 24 y ll k bir zaman aral nda göl taban nda olu an sediment 
birikimi nedeniyle baraj gölünün depolama kapasitesinin % 11.6 azald  tespit edilmi tir. 

 
Anahtar kelimeler: Batimetrik ölçmeler, Hidrografik ölçmeler, Baraj, Sediment, RTK-GPS 
 
 

BATHYMETRIC SURVEY NG IN DAMS: S LLE DAM EXAMPLE 
 
Abstract 
 
In order to detect currently topography, water storage capacity and changes in storage volume 
between 1984 and 2008, it was carried out topographic and bathymetric measurements at Sille lake 
dam and its around. For detecting changes in storage volume in Sille lake dam, it was used Digital 
Elevation Models obtained from bathymetric map in 1984 created by Division of Mapping in 
Department of Investigation and Planning of General Directorate of State Hydraulic Works and 
topographic and bathymetric measurements in 2008. Area and volume was calculated with Surfer 8 
software by using 1984’s and 2008’s Digital Elevation Models. As a result, it has been detected 
decrease of  11.6% water storage capacity for 24 years because of sediment accumulation at the 
bottom of  the Sille lake dam. 
 
Keywords: Bathymetric surveying, Hydrographic surveying, Dam, Sediment, RTK-GPS. 
 
 
1. Giri  
 
Ülkemiz, üç taraf  denizlerle çevrili, irili ufakl  yüzlerce gölleri, göletleri ve barajlar  ile dünyada 
stratejik ve jeopolitik yönden önemli ülkelerden biridir. K ta sahanl  içinde kalan denizlerle birlikte 
yakla k 26 milyon hektar kullan labilir sularla kapl  alan n yakla k % 95’ini denizler, % 1.3’ünü 
baraj gölleri, %3.5’ini do al göller ve yakla k % 0.1’ini de göletler olu turmaktad r (Kalkan ve 
Alkan, 2005; Kalkan, 2009). 
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Küresel s nma sonucu olarak ya lar n azalmas  ve artan nüfus ve yükselen hayat standard na ba l  
olarak su tüketiminin artmas  nedeniyle mevcut su kaynaklar m z n daha etkin ve daha dikkatli 
kullan m n  zorunlu hale getirmi tir. Bu nedenle su kaynaklar n n korunmas , su kirlili in önlenmesi, 
su kaynaklar n kontrol alt na al nmas  ve bo a ak p giden sular n mümkün oldu unca baraj/gölet gibi 
ortamlarda biriktirilmesi gerekmektedir. 
 
Baraj, göl ve gölet gibi su ortamlar n  en fazla tehdit eden olaylardan birisi de bu ortamlara su ak n  
sa layan akarsularla ta nan birikinti malzeme (rusubat), rüzgâr ve k y  erozyonu nedeniyle su 
taban nda olu an sediment birikimidir. Bu durum, özellikle baz  göl, gölet ve barajlar n zamanla 
dolmas na, kirlenmesine, alan-hac m kayb na ve ekonomik ömürlerinin k salmas na sebep olmaktad r 
(Kalkan ve Alkan 2005). Ülkemizde, dünya ortalamas n n 4 kat , Avrupa ortalamas ndan 17 kat  daha 
fazla miktarda toprak akarsularla sürüklenerek baraj, göl ve denizlere ta nd  bilinmektedir (Çeliker 
ve Anaç, 2003). Bu durum, bizim barajlar m z için de önemli bir tehdit kayna d r. Bugün için yirmiye 
yak n baraj veya gölette a r  rusubat birikimi nedeniyle önemli ölçüde kay p meydana gelmi  ve 
baz lar  da fonksiyonlar n  kaybetmi  veya kaybetmek üzeredir (Çeliker ve Anaç, 2003). Erozyon, 
özellikle çevresi e imli ve bitki örtüsü zay f arazilerle kapl  barajlar m z için çok daha büyük bir 
tehlike arz etmektedir. 
 
Baraj, göl ve göletlerde daha fazla suyun toplanabilmesi, bu tür tesislerin hizmet ömürlerinin 
uzat lmas na yönelik tedbirlerin al nmas , kullan c lar taraf ndan etkin kullan lmas  ve yönetilmesi için 
mevcut depolama kapasitelerinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle bu tür tesislerin her be  y lda bir 
hidrografik haritalar n güncellenmesi gerekmektedir. Di er yandan, DS  verilerine göre, bu kadar 
önemli tesislerimizden büyük bir bölümünün hidrografik haritalar n n hiç yap lmad , yap lanlar n ise 
büyük ço unlunun, çok eski tarihli ve küçük ölçekli haritalardan olu tu u, buna kar l k, çok az say da 
baraj ve gölün güncel haritas n n mevcut oldu u anla lmaktad r ( apç lar ve Fak o lu, 2003; 
Fak o lu, 2005; Kalkan, 2009). 
 
Bu çal ma, Sille baraj gölünün 2008 y l ndaki topografik durumunun tespiti ve 1984–2008 y llar  
aras nda geçen 24 y ll k süreçte gölün depolama kapasitesindeki de i imin belirlenmesi amac yla 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Harita Mühendisli i Bölümündeki bir grup 
ö renci taraf ndan Ekim 2007-May s 2008 tarihleri aras nda mezuniyet çal mas  olarak yap lm t r.  
 
 
2. Hidrografik Ölçmeler 
 
Hidrografik Ölçmeler; yeryüzünün sularla kapl  bölgelerinin topografik durumunun belirlenmesi 
amac yla geli tirilmi  bir bilim dal d r. Amac  dolay s yla klasik haritac l n bir koludur. Genel olarak 
hidrografik ölçmelerin konusu; 

 Deniz, göl ve akarsularla kapl  bölgelerin harita ve planlar n n yap lmas  
 Deniz ve göllerin ortalama su seviyelerini tespit edilmesi ve izlenmesi 
 Deniz, göl ve akarsularla kapl  bölgelerdeki yerçekimi ivmesi (Gravite) ölçmelerinin 

yap lmas  
 Bilimsel ara t rma ve teknik hizmetler için özel hidrografik ölçmelerin yap lmas  

olarak s ralanabilir (Erkaya ve Ho ba , 1998).  
 
Dünyan n yüzölçümünün yakla k  % 71'inin sularla kapl  oldu u ve yeryüzündeki do al kaynaklar n 
s n rl  olmas  nedeniyle günümüz toplumunun yöneldi i alanlar n ba nda gelen denizlerin gerek 
hammadde, gerekse besin aç s ndan en az karalar kadar zengin ve ula m aç s ndan daha ekonomik 
olmas , hidrografik ölçmelerin önemini bir kat daha art rm t r. 
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2.1 Hidrografik Haritalar 
 
Deniz ula t rmac l , bilimsel ara t rma, teknik hizmetler ve benzeri amaçlar için deniz, göl ve 
akarsularda yap lan ve sualt  zemini ile k y ya ait topografik verileri kapsayan haritalara, hidrografik 
haritalar denir. Hidrografik haritalar n yap m nda klasik harita ölçmelerine göre baz  yöntem 
benzerlikleri varsa da çal ma ortam n n sularla örtülü olmas  nedeniyle yöntemlerin uygulanma biçimi 
ve aletler yönünden önemli ayr cal klar vard r. Bu farklar genel anlamda a a daki ekilde s ralanabilir 
(Özgen ve Algül, 1977). 

 Çal ma ortam n n su olmas  nedeniyle olu turulan jeodezik a  harita alan n  tamamen 
kapsamaz ve genellikle k y da tesis edilir.  

 Sualt  taban na ili kin ölçmeler, su üzerindeki bir ta ttan yap l r.  
 Derinlik ve konum ölçmeleri birbirinden ba ms z olarak sürdürülür.  
 Sualt  taban n  do rudan görülemedi i için ölçmeler önceden saptanan bir do rultuda ve 

belirli aral klarla yap l r.  
 Hidrografide "iskandil"  ad  verilen derinlik ölçmeleri, nivelmanla e  anlaml  olmas na kar n, 

burada uygulanan yöntemler ve aletler tamamen farkl d r. 
 
 
2.2 Topografik Ölçmeleri 
 
Hidrografik ölçmelerin uygulama alan  k y  çizgisi ile s n rland r lm  olmas na ra men, hidrografik 
haritalar n kara ile ba lant s n n sa lanmas  amac yla k y  çizgisinin ve k y  eridinde gereksinilen baz  
ayr nt lar n ölçülmesi gerekir. Bu ayr nt lar, haritan n yap l  amac na ve ölçe ine ba l  olarak de i ir. 
Örne in küçük ölçekli deniz haritalar nda k y  eridinin topografik durumundan ziyade, yersel veya 
elektromanyetik seyire yard mc  olacak i aretlerin gösterilmesi birinci derecede önemlidir. K y  çizgisi 
ve k y  eridine ait ayr nt lar, özel durumlar d nda bölgeye ait daha önceden yap lm  kara haritas  
varsa bu haritalardan yararlan l r. Bölgede hiç kara haritas  yap lmam  ise, küçük sahalar için klâsik 
yöntemler (takeometrik, RTK-GPS vb.), büyük sahalarda ise genellikle fotogrametrik ve uzaktan 
alg lama yöntemlerden yararlan l r. 
 
 
2.3 Batimetrik Ölçmeleri 
 
Derinli i ölçülen noktalar n yatay düzlemdeki konumunu saptamak amac yla konum ölçmeleri yap l r. 
Konum ölçmeleri daima karadaki jeodezik noktalara dayal  olarak yap l r ve genellikle klasik 
haritac l kta bilinen yöntemler uygulan r. Ancak, su üzeri çal mas n n özellikleri nedeniyle 
yöntemlerin uygulama biçiminde ve aletlerde baz  ayr cal klar vard r (Erkaya ve Ho ba , 1998; Özgen 
ve Algül, 1977). Hidrografik konum ölçmelerinde uygulanan yöntemler: 
 
Klâsik yöntemler: K y ya yak n sularda uygulanmakta olup bunlardan baz lar  unlard r: 

 Sabit do rultu yöntemleri, 
 Önden kestirme yöntemi, 
 Geriden kestirme yöntemi. 

 
Elektrometrik yöntemler: Elektromanyetik dalgalarla ölçme yapan aletler ve sistemlerle uzakl k 
veya uzakl k fark  ölçmesine dayal  modern yöntemlerdir. Çal ma alan n n jeodezik istasyonlardan 
olan uzakl na göre elektrometrik yöntemler geometrik çözüm yönünden: 

 Do rusal yöntem, 
 Dairesel yöntem, 
 Hiperbolik yöntem biçiminde üç ayr  grup olu tururlar. 

 
Uydu Bazl  Konum Belirleme Sistemleri: Bu sistemler, uzayda belirli bir yörünge üzerinde hareket 
eden uydulardan yay nlanan elektromagnetik dalgalar yard m yla herhangi bir yer ve zamanda, her 
türlü hava ko ullar nda, global bir koordinat sisteminde, an nda ve sürekli konum, h z ve zaman 
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belirlemesine olanak veren bir radyo navigasyon sistemleridir. Günümüzde, GPS ve GLONASS 
yayg n olarak kullan lan uydu bazl  konum belirleme sistemlerdir (Kahveci ve Y ld z, 2005). 
 
 
2.4 Derinlik ( skandil) Ölçmeleri 
 
Sualt  taban n n topografik durumunu belirlemek amac yla su yüzeyine dik do rultuda derinlik 
ölçmeleri yap l r. Bu i leme hidrografide iskandil, derinli i ölçülen veya derinlik ölçmesi yap lan 
noktaya iskandil noktas  denir. Derinlik ölçme i lemi ile sualt  zemin noktalar n n dü ey do rultudaki 
konumu belirlendi inden iskandil, klasik haritac l ktaki nivelmanla e  anlaml d r. Ancak iskandilde 
uygulanan yöntemler ve kullan lan araçlar tamamen farkl d r. Sualt  taban n  görmek mümkün 
olmad ndan genellikle önceden saptanan do rultular üzerinde ve belirli aral klarla ölçmeler yap l r 
ve elde edilen de erler o andaki su seviyesi ile ilgilidir. 
 
Derinlik de erleri haritaya i lenmeden önce yönteme, alete ve su ortam na ba l  olarak düzeltmeler 
uygulan r ve daha sonra ortak bir su seviyesine indirgenir. Derinlik ölçmesi,kullan lan alete göre ya bir 
operatör taraf ndan bizzat yap l r veya bir alet taraf ndan otomatik olarak gerçekle tirilir. skandilde 
kullan lan alete göre derinlik de erleri ya do rudan yada dolayl  olarak elde edilir (Erkaya ve Ho ba , 
1998; Özgen ve Algül, 1977) . 
 
Do rudan sonuç veren yöntemler 

1. Lata iskandil, 
2. p iskandil, 
3. Tel iskandil, 
 

Dolayl  olarak sonuç veren yöntemler 
 Hidrostatik iskandil, 
 Termometrik iskandil, 
 Akustik iskandil, 
 Laser iskandil. 

 
 
3.Uygulama 
 
3.1 Çal ma Alan  
Sille baraj , Konya ilinin 8 km kuzeybat s nda sille çay  üzerindedir. Devlet Su leri Genel Müdürlü ü 
taraf ndan 1953–1960 y llar  aras nda yap lm  kaya dolgu tipi bir barajd r. Baraj günümüzde Sille 
Sulama Birli i Kooperatifi taraf ndan i letilmektedir. Baraj, sulama amaçl  su depolama, ta k n 
kontrolü, bal kç l k, piknik ve e lence amaçl  kullan lmaktad r (dsi.gov.tr). 
 

 
ekil 1. Sille baraj gölünün genel görüntüsü (Google Earth; dsi.gov.tr) 
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K y ya ili kin Topografik ölçmelerde; 

 Topcon 3007 GPT elektronik take metre ve donan mlar  
 Sokkia otomatik nivo ve donan mlar  

 
Batimetrik ölçmelerde; 

 Zodiac Bot 
 Topcon Precision GPS Hiper pro marka GPS al c lar  
 Matrix GPS 97 Humminbird  marka akustik sonar aleti 

 
kullan lm t r ( ekil 2). 

               
 

Matrix GPS 97 Humminbird                            Zodiac Bot                                       Topcon Precision GPS Hiperpro 
 

ekil 2. Batimetrik ölçme donan mlar  
 
3.3 Topografik Çal malar 
 
Sille Baraj na ait daha önce yap lm  olan haritalar üzerindeki mevcut yer kontrol noktalar na (nirengi, 
poligon) ait dokümanlar D.S. . 4. Bölge Müdürlü ünden ve Konya Büyük ehir Belediyesinden temin 
edilmi tir. Baraj n k y  kesimlerinin topografik al m  için uygun konumda ve yeter say da yer kontrol 
noktalar  tesis edilmi tir. Bu çal mada 1 adet C3 nirengi noktas  ve 6 adet poligon noktas  
kullan lm t r. 
Poligon noktalar n n koordinatlar  klasik poligon ölçmeleri ile yükseklikleri ise geometrik nivelmanla 
belirlenmi tir ( ekil 3 ) 
 
Topografik al m ölçmeleri, Topcon GPT 3007 elektronik takeometresi ile yatay aç , dü ey aç , e ik 
mesafe okumalar  yap larak gerçekle tirilmi tir. Topografik çal malar göl suyunun en dü ük oldu u 
2007 y l  sonunda yürütülmü tür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3. Arazi çal malar  
 
 
 

3.2 Uygulamada Kullan lan Donan mlar 
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3.4 Batimetrik Ölçmeler 
 
Sille baraj gölüne ait batimetrik ölçmeler göl su seviyesinin en yüksek oldu u 2008 ilkbahar nda 
yürütülmü tür ( ekil 4). Derinlik ölçmeleri hidrografi botu üzerine monte edilmi  çift frekansl  Matrix 
GPS 97 Humminbird Echo Sounder (sonar) aleti kullan larak gerçekle tirilmi tir. Derinlik ölçmesi 
yap lan noktalar n yatay konum bilgileri Echo Sounder aleti ile ayn  dü ey do rultudaki jalonet 
üzerine monte edilmi  olan Topcon Precision GPS Hiperpro al c lar  kullan larak RTK-GPS ile elde 
edilmi tir. GPS al c lar ndan birisi sabit olarak referans noktas na kurulu iken di eri hidrografi botu 
üzerinde gezici kullan lm t r. Echo Sounder aleti, 200Khz ve 83 Khz olmak üzere iki ayr  ses 
dalgalar  kullanmaktad r. Echo Sounder aletleri, elektrik enerjisini e  zamanl  ses dalgalar na 
dönü türen transdüser’e (gönderici-al c  ünitesi) ve Ekograf’a (kontrol-kay t ünitesi) sahiptir. Bu 
sistemlerde, Transdüser’in gönderici ünitesinden ç kan ses dalgalar  su taban  do ru koni eklindeki 
hacimsel bir yüzey içerisinde yay l r ve sualt  taban ndan geri yans yan ses dalgalar  al c  ünite 
taraf ndan tespit edilir. Kontrol ünitesinde yap lan kar la t rma sonucunda ses dalgalar n n seyir süresi 
(t) elektronik olarak tespit edilmektedir. Kontrol ünitesi belli bir ses h z  (V) de erine ayarlanm  
oldu undan derinlikler, 
 

t.V
2
1D            (1) 

 
ba nt s  ile hesaplanmaktad r. Hesaplanan derinlik de erleri kl  bir göstergeye aktar l r veya 
mekanik enerjiye dönü türülerek çizici bir uca iletilir. 
Ölçme gününe ait su yüzeyinin kotu 5 ayr  noktada kontrollü olarak RTK-GPS ile belirlenmi tir. 
Batimetrik ölçmeler yakla k olarak 5 saatte tamamlanm t r. Echo sounder ile toplanan su taban na ait 
derinlikler ortalama su yüzeyi kotuna göre indirgenerek su taban n n kotlar  hesaplanm t r. 
 

.         

ekil 4. Batimetrik ölçmeler 
 
3.5 Büro Çal malar  
 
1984 ve 2008 y llar na ait gölün fiziksel durumunu kar la t rmak için ilk olarak DS  Genel 
Müdürlü ü Etüd ve Plan Daire Ba kanl  Harita ube Müdürlü ünce 1984 y l nda yap lm  olan 
batimetrik harita 300 dpi (dot per inc) çözünürlükte taranarak TIFF (tagget Image File Format)  
format nda raster görüntüsü elde edilmi tir. Harita koordinatlar  ED50 datumunda ve Ortometrik 
yüksekliklerdir. Raster görüntü üzerindeki karelaj noktalar n n koordinatlar  yard m yla NetCAD 
yaz l m  ile Afin dönü ümü yap lm t r. Daha sonra, TIFF format ndaki raster görüntü üzerindeki 
e yükseklik e rileri say salla t r larak harita vektör haline dönü türülerek say sal arazi modeli elde 
edilmi tir. Elde edilen say sal arazi modeli gölün 1984 y l ndaki depolama kapasitesinin 
hesaplanabilmesi için yeterlidir. Harita üzerindeki keskin olmayan çizgiler netle tirilerek ve keskin 
olmayan karelaj ko e noktalar n koordinatlar  iyile tirilerek say salla t rman n do rulu u 
art r labilirdi. Ancak, bu ilave çaba gerektirmektedir. Bu haritan n ve say sal arazi modelinin kalitesi 
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ve do rulu unda çok az bir iyile tirme sa layacakt r. Bu nedenle, orijinal ölçülerin do rulu u 
bilinmedi i için ilave çaba da gösterilmemi tir. 
 
Topografik ve batimetrik ölçmeler ile elde edilen YXZ uzant l  metin dosyalar  NetCAD ortam na 
al n p, birle tirilerek DXF format na dönü türülmü tür. Bu veriler (DXF format nda) daha sonra Surfer 
8 yaz l m na aktar lm t r. 
 
Sille baraj gölünün depolama kapasitesindeki de i imin incelenmesi için 1984 ve 2008 y llar na ait 
veriler kullan larak Surfer 8 yaz l m  ile gölünün say sal arazi modelleri elde edilmi tir ( ekil 5 ve 

ekil 6). Ayr ca, gölün de i ik su seviyelerindeki hacimleri de hesaplanm t r (Tablo 1). Göl taban nda 
sediment birikimi nedeniyle olu an de i imler ekil 5 ve ekil 6 de gösterilmi tir. 
 
Tablo 1 de de görüldü ü gibi 24 y ll k süreçte de Sille baraj gölünün depolama kapasitesinde 283793 
m3, azalma olmu tur. Bu ise göl maksimum depolama kapasitesinin % 11.6’s na kar l k gelmektedir. 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada, 1984–2008 aras nda geçen 24 y ll k bir süreçte Sille baraj gölündeki sediment birikimi 
ve erozyonu nedeniyle gölün depolama kapasitesindeki de i imler incelenmi tir. Ayr ca, 1984 ve 
2008 y llar na ait veriler kar la t r larak gölün korunmas  ve etkin yönetimi için uygun formatta 
topografik ve batimetrik bilgiler elde edilmi tir. 
 
Sille baraj gölünün maksimum su seviyesindeki (1268.5 m) göl alan  299261 m2, 1984 y l ndaki göl 
hacmi 2449651 m3 iken 2008 y l ndaki göl hacmi 2165858 m3 olarak hesaplanm t r. 1984-2008 y llar  
aras nda geçen 24 y ll k sürede gölün depolama kapasitesi 283793 m3 azalm t r. Bu de er, gölün 
depolama hacminin %11.6’s na kar l  gelmektedir. Bu ise bize, Sille baraj gölünün depolama 
kapasitesinin sediment birikimi nedeniyle her y l 11825m3 azald n  göstermektedir.  
 
Günümüzde, su kaynaklar n n korunmas , su kirlili in önlenmesi, su kaynaklar n kontrol alt na 
al nmas  ve bo a ak p giden sular n mümkün oldu unca baraj/gölet gibi ortamlarda biriktirilmesi 
zorunluluk haline gelmi tir. Baraj, göl ve gölet gibi su ortamlar n  en fazla tehdit eden olaylardan birisi 
de bu ortamlara su ak n  sa layan akarsularca ta nan birikinti malzeme (rusubat), rüzgar ve k y  
erozyonu nedeniyle su taban nda olu an sediment birikimidir. Bu durum, özellikle baz  göl, gölet ve 
barajlar n zamanla dolmas na, kirlenmesine, alan-hac m kayb na ve ekonomik ömürlerinin k salmas na 
sebep olmaktad r. Baraj, göl ve göletlerde daha fazla suyun toplanabilmesi, hizmet ömürlerinin 
uzat lmas na yönelik tedbirlerin al nmas  ve gelece in do ru planlanmas  aç s ndan bu tür 
ortamlardaki fiziksel ve hacimsel de i imlerin izlenmesi gerekmektedir. Di er yandan, DS  verilerine 
göre, ülkemizdeki baraj, göl ve göletlerin büyük bir bölümünün batimetrik haritas n n hiç yap lmad , 
yap lanlar n ise büyük ço unlunun, çok eski tarihli ve küçük ölçekli haritalardan olu tu u, buna 
kar l k, çok az say da baraj ve gölün güncel haritas n n mevcut oldu u anla lmaktad r.  
 
Ayr ca, göl ve baraj/gölet gibi ortamlar n ilgili kurumlarca etkin kullan m  ve yönetimi gölün 
batimetrik haritalar  yan nda göle ait jeolojik yap , bitki örtüsü vb. çevresel unsurlar  ve suya ili kin 
s cakl k, çözülmü  oksijen yo unlu u, sertli i (Ph), görünürlük vb. kimyasal özellikleri ile bir bütün 
olarak ele alan Baraj Bilgi Sistemleri ile mümkündür. Bu ise harita, çevre, jeoloji, ziraat, orman ve 
kimya mühendislerinin ortakla a çal mas n  gerektirmektedir. 
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Tablo 1. Sille baraj gölüne ait hacimler ve de i im oran  
 

Su yüzeyi 
kotlar  

(m) 

Hacimler 
(1984) 
(m3) 

Hacimler 
(2008) 
(m3) 

Hacim 
farklar   

(m3) 

De i im 
oran   
(%) 

1254         
1255 26748      
1256 100153       
1257 193463       
1258 301425 47008 254417 84,4 
1259 424529 155012 269517 63,5 
1260 562111 287079 275032 48,9 
1261 717257 437086 280172 39,1 
1262 885311 602725 282586 31,9 
1263 1068526 785375 283151 26,5 
1264 1274605 991046 283559 22,2 
1265 1503604 1219857 283747 18,9 
1266 1753023 1469243 283780 16,2 
1267 2019420 1735630 283790 14,1 
1268 2302127 2018334 283793 12,3 
1268,5 2449651 2165858 283793 11,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ekil 5. Say sal arazi modeli (1984)         ekil 6.Say sal arazi modeli (2008) 
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Özet 
 

Liman, göl ve barajlara beslendikleri akarsu ve nehirler taraf ndan zamanla kum, çak l ve 
toprak gibi alüvyon maddeler ta narak tabanda birikmelere neden olmaktad r. Limanlar n 
kullan labilirlik ömürlerinin uzat labilmesi için bu ta nan maddelerin miktar n n tespit edilerek 
tehlike arz edecek oran  a mamas , tehlike arz eden bir durum var ise bunun belirlenerek gerekli 
önlemlerin al nmas  gerekmektedir. 

De irmendere havzas  sürekli ve a r ya  almakta, bu ya lar zaman zaman derenin ta mas  
ile sele ve yüksek miktarda erozyona neden olmaktad r. Yap lan çal mada erozyon ile olu an 
alüvyonlar n De irmendere ile Karadeniz’e ta nd  belirlenmi tir. 

Trabzon Liman ’ n n deniz dibi topo rafyas n  gösteren üç boyutlu harita ArcGIS program  
kullan larak yap lm , 2002 y l nda ayn  yöntem kullan larak yap lan harita ile kar la t r lm t r. 
Yap lan uygulamada yatay konum bilgileri GZK GPS ile derinlikler ise haz rlanan mekanik iskandil 
düzene i ile belirlenmi tir. Ölçüm an nda meydana gelen dalgalanma hareketi GZK GPS ile elde 
edilen ortometrik yükseklik de erleri kullan larak elimine edilmi , Trabzon II maregraf istasyonundan 
ölçüm yapt m z günleri kapsayan ODS verileri al narak ODS düzeltmeleri getirilmi  kesin derinlik 
de erleri elde edilmi tir. 

 
Anahtar Kelimeler: Alüvyon madde, erozyon, Ortalama Deniz Seviyesi (ODS), Gerçek Zamanl  
Kinematik (GZK) GPS, mekanik iskandil. 
 

DETERMINING THE EFFECTS OF DE RMENDERE RIVER ON TRABZON 
HARBOR AFTER CONSTRUCTION OF BLACKSEA HIGHWAY ON BLACKSEA 

COST BY HYDROGRAPHIC SURVEYS AND SATELLITE IMAGES 
 

Abstract 
 

Sediments that rivers transport flow into the lakes, dams and harbors, and they sink to 
the bottom of the reservoir. Especially for harbors, the rate and degree of sedimentation 
should be determined to take some precaution to lengthen the economic life of the harbor. 

De irmendere watershed has heavy precipitation rates throughout year, which cause 
flood and serious erosion problems. This study shows that sediment caused by erosion is 
transported by De irmendere River and deposited into the Black Sea at a location. 

A 3D map showing the sea floor topography of Trabzon Harbor reservoir is produced 
using ArcGIS software and compared with an older version of a map that produced using the 
same methodology and software in 2002. Depth measurements are performed using 
mechanical sounding lead and horizontal positions where depth measurements done are 
determined using RTK GPS. Wave effects during depth measurement are eliminated using 
orthometric height values obtained from RTK GPS. Additionally, Mean Sea Level values for 
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the days measurements done are acquired from Trabzon II mareograph station and these 
values are applied to the measurements to get corrected depth measurements. 
 
Keywords: Sediment, Erosion, Mean Sea Level (MSL), Real Time Kinematic (RTK) GPS, 
Mechanical Sounding Lead 
 
 
1.G R  

 
Baraj, göl, gölet ve körfez gibi su ortamlar n  en fazla tehdit eden olaylardan birisi, üphesiz 

kontrolsüz bir ekilde akarsularca bu ortamlara bol miktarda sediment ta nmas d r (Kalkan, 2009). 
Ülkemiz gibi erozyon kirlili inin yüksek oldu u ve buna kar  duyarl l n henüz tam geli memi  
oldu u bölgelerde bu tür ortamlar h zla etkilenmekte ve önemli derecede zarar görmektedir. Bu 
durum, özellikle baz  göller, barajlar ve körfezlerin zamanla dolmas na, kirlenmesine ve alan-hacim 
kayb na u rayarak faydal  ömürlerinin k salmas na yol açmaktad r (Kalkan, Alkan, 2005).  
  Ayn  tehlikeler limanlar m z içinde olabilmektedir. Zaman içerisinde akarsu ve derelerce 
denize ta nan alüvyon maddeler limanlar n içerisine ta nabilmekte, bunun sonucunda da ta nan bu 
maddeler liman taban nda birikmelere neden olmaktad r. Bunun sonucunda da deniz taban  seviyesi 
yükselerek limana giri  ç k  yapan gemilerin liman içerisindeki seyirlerini tehlikeye atabilmektedir. 
Bu sorunu ortadan kald rarak gemilerin limanlara güvenle giri  ve ç k lar n  sa layabilmek ve 
limanlar n kullan labilirlik ömürlerini uzatabilmek amac  ile belirli zaman aral klar  ile limanlar n 
deniz taban na ait topo rafik haritalar n n ç kar larak deniz taban nda bir de i im var ise bunun tespit 
edilip gerekli önlem ve tedbirlerin al nmas  sa lanmal d r (Erener and Gökalp, 2004). 

De irmendere’nin Trabzon liman na olan etkisinin tespiti amac  ile 2002 y l nda yap lan 
“Hidrografik Ölçmelerde GZK GPS’ in Kullan m  ve Trabzon Liman  Deniz Dibi Topo rafyas n n 
Ç kar lmas ” (Erener, 2002) konulu tez çal mas nda elde edilen veriler ile olu turulmu  üç boyutlu 
harita ile ayn  yöntem kullan larak güncel olarak yap lm  üç boyutlu harita kar la t r lm t r. 
 Yap lan bir ba ka çal ma ise Karadeniz Sahil Yolunun yap m  ile De irmendere’nin Trabzon 
Liman ’na olan etkisinin uydu görüntüleri kullan larak tespit edilmesidir. Bu uygulamada 2000, 2003 
ve 2008 y llar na ait uydu görüntüleri kullan larak Karadeniz Sahil Yolunun yap m  ile Trabzon 
Sahilinde zamanla meydana gelen de i im tespit edilmi  ve bu de i imin Trabzon Liman ’ na olan 
etkisi belirlenmi tir.  
 
 
1.1.  Derinlik Ölçmeleri ( skandil) 
 

Sualt  taban n n topo rafik durumunu belirlemek amac yla su yüzeyine dik do rultuda (çekül 
do rultusunda) derinlik ölçmeleri yap l r. Bu i leme “iskandil” denir. Derinli i ölçülen veya ölçümü 
yap lan noktaya “iskandil noktas ” denir. skandil, klasik haritac l kta nivelman ile e  anlaml d r (Esen, 
Gündo du, 2009). 

 
Su alt  zeminini ve detay noktalar n , do rudan görmek mümkün olmad ndan derinlik 

ölçmeleri su üzerinde belirli do rultularda ve belirli aral klarla yap l r. Ölçme ekibi, bir bot içinde 
çal r. skandil do rultular n n ve noktalar n n ara uzakl klar  çal lan yere göre belirlenir (Karasu, 
vd., 1998). 

 
 
 
 

1.1.1. Tel skandil (Mekanik skandil) 
 

Tel iskandili özellikle 30 m’ den daha derin sularda uygulan r. Bu yöntemde ölçme arac , ucuna 
a rl k ba lanm  bir teldir. Telin sal nmas n  ve özellikle sar lmas n  kolayla t rmak ve h zland rmak 
amac  ile bir makara sisteminden yararlan l r. Yöntemin derinli i 30 m’ den az ve ak nt s z sularda 
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prezisyonu ± 0,1 m olarak kabul edilir. Tel iskandilin 30 m ile 2000 m aras nda de i en 
derinliklerdekiprezisyonu ise ±0,01*H m olarak hesaplan r (Özgen ve Algül, 1977).  

 

 
 

ekil 1. Tel iskandil 
 
 

1.2. Konum Ölçmeleri 
 

Liman içine ait üç boyutlu topo rafik haritan n olu turulabilmesi için dü ey konumlar  mekanik 
iskandil ile belirlenen noktalar n yataydaki konumlar n n da e  zamanl  olarak tespit edilmesi 
gerekmektedir. (Work v.d., 1998), Yatay konumlar belirlenirken bir GPS al c s  karada koordinat  
bilinen noktaya, di er GPS al c s  ise hidrografik ölçüm ta t na kurulur. Bu ekilde karada referans 
olarak kullan lan GPS al c s ndan yararlan larak gezici GPS ile ölçümü yap lan noktalar n 
koordinatlar  hesaplan r. Yüksek do ruluk, hassasiyet ve h zl  ölçüm imkan  sa lamas  nedeniyle 
günümüzde en çok kullan lan yatay konum belirleme yöntemlerinden biri GZK GPS tekni idir. Bu 
nedenle yap lan bu çal mada GZK GPS ölçüm tekni i tercih edilmi tir.  
 
 
1.2.1. GZK GPS Ölçüm Tekni i 
 

Ta y c  dalga faz ölçülerinin kod ölçülerine göre daha hassas olmas  sebebiyle RTK metodu 
çok daha hassas sonuç verir. RTK ile arazideki bir noktan n koordinatlar n  ± 1-2 cm ile belirlemek 
mümkündür (Sumpter, C.W. and Asher, G.W., 1994). Ayr ca RTK metodu ile koordinattan ister lokal 
bir sistemde isterse ülke sisteminde verilmi  olsun bir noktan n araziye aplikasyonu yine ayn  
hassasiyetle yap labilir (Gökalp, 2001). GZK GPS’ in hassasiyetini etkileyen en önemli sebeplerden 
birisi GPS anteninin üzerinin kapal  alanlarda ölçüm yapmas d r. Bu durum olu tu u takdirde GPS 
anteni yeterli uydu göremedi inden bulundu u noktan n koordinatlar n  hesaplayamaz (Heine v.d., 
2006). Fakat ölçüm yapt m z alan geni  görü  alan na sahip aç k bir alan oldu undan bu hata 
kayna  ölçümlerimizi etkilememi tir. 

 
RTK GPS uygulamalar nda, koordinatlar  daha önceden bilinen bir noktada GPS al c lar ndan 

biri sabit olarak sürekli gözlem yaparken, di er hareketli GPS al c s  da konum çözümünü 
gerçekle tirir. Sabit al c  ile uydu aras ndaki herhangi bir t zaman nda ölçülen ta y c  faz uzunlu u ile 
uydu-al c  aras ndaki koordinat farklar ndan hesaplanan geometrik uzunluk kar la t r l r. Ta y c  faz 
ölçülerine getirilecek düzeltme ve düzeltme oran  hesaplanarak gezici al c lara radyo dalgalar yla 
iletilir. Gezici al c lar, kodlanarak radyo dalgalar  üzerine modüle edilmi  olan düzeltmeleri alarak, 
kendi ta y c  faz ölçülerine düzeltme olarak getirirler. Böylelikle gezici al c lar n hassas olarak 
konumlar  belirlenir (Aykut, vd., 2005). 
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2. UYGULAMA 

 
Uygulama safhas nda yap lan çal malar üç ana grupta s ralanabilir; 

 
lk olarak bölgenin say sal haritas  elde edilmi tir. Denizde ölçüm yapmak kardaki kadar kolay 

olmad ndan ölçüm s ras nda ayn  bölgeleri tekrarl  ölçümden kaç nmak için liman içinde ölçümü 
yap lacak iskandil noktalar n n hatlar  önceden harita üzerinde tespit edilmi tir.  

 
kinci olarak harita üzerinde GPS ile ölçüm yaparken kullan lacak poligonlar n belirlenip bu 

poligonlar n arazide yerleri tespit edilmi tir. 
 

Son olarak da mekanik iskandil düzene i haz rlanarak hidrografik ölçmeler gerçekle tirilmi tir. 
Düzenek, derinlik ölçümleri yapabilecek ekilde haz rlanm  bir mekanik iskandil ile derinlik 
ölçümleri yap lan bu noktalara koordinat vermek amac  ile ölçüm yap lan noktan n tam üstüne denk 
gelecek ekilde monte edilmi  bir GPS al c s ndan olu maktad r. 

 

 
 

ekil 2. Mekanik skandil Düzene i 
 
GZK GPS kullan larak iskandil noktalar na ait yatay konum bilgileri ile ortometrik yükseklik 

de erleri ölçülmü , bu de erler kullan larak denizdeki dalgalanma hareketi tespit edilip tüm iskandil 
noktalar nda, dalgalanma düzeltmesi de eri olarak hesaba kat lm t r. 

 
Hort=                                                                                                                                               

(1) 
n: Ölçüm yap lan iskandil noktas  say s . 
Ht = RTK GPS ile ölçülen ortometrik yükseklik de erlerinin toplam . 
Hort = Gezici antenin, referans olarak seçilen datuma göre belirlenmi  ortalama yükseklik de eri. 
 
V = H-Hort                                                                                                                                                                                               

(2) 
V: Ölçülerin ortalama de erden fark . 
H: RTK GPS ile ölçülen ortometrik yükseklik de erleri. 
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skandil noktalar ndan ölçülen H ortometrik yükseklik de erinden, Hort de eri ç kar larak, V 
dalga büyüklü ü de eri bulunmu tur. Bulunan bu de erler ile olu turulan grafiklerle dalga 
büyüklükleri incelenmi tir. 

 
 Ölçümler birinci gün sabah, ikinci gün hem sabah hem de ö leden sonra yap larak iki günde 
tamamlanm t r. Her gün için ayr  olarak hesaplanan Hort de eri, her iskandil noktas na ait ortometrik 
yükseklik de erlerinden ç kar larak ölçüm an nda meydana gelen iskandil noktalar na etki eden dalga 
etkisi hesaplanm t r. Elde edilen de erler incelendi inde meydana gelen dalgalanma etkisinin iskandil 
noktalar nda farkl l k gösterdi i, dalgalanma nedeni ile getirilen düzeltme miktarlar n n yakla k 10 
cm’ ye kadar ç kt  gözlemlenmi tir. 

Dalgalanma büyüklüklerinin de erleri V, ip iskandil ile ölçülen derinlik de erlerine düzeltme 
miktar  olarak eklenmi tir.  

 
Buna göre; 
 
Hd  = Hd – Vi                                                                                                          (3) 
Hd : Dalgalanma etkisi giderilmi  derinlik de eri 
Hd: Mekanik iskandil ile ölçülen derinlik de eri 
Vi: skandil noktalar  için dalga büyüklükleri 
denklemi ile her iskandil noktas na ait düzeltilmi  derinlik de erleri Excel ortam nda 

hesaplanm t r. 
 
 skandil noktalar na getirilen bir ba ka düzeltme de eri ise ODS düzeltmesidir. HGK’ ya 

yap lan müracaat ile ölçüm yapt m z günleri kapsayan bir y ll k ortalama deniz seviyesi de eri 
(YODS) ile günlük ODS de erleri (GODS) al narak bu de erler aras ndaki fark miktar , yap lan 
derinlik ölçmelerine düzeltme de eri olarak getirilmi tir. Ölçüm yapt m z günlerdeki aradaki fark 
miktar ;  

 
Hd'' = Hd' + YODS – GODS                                                                                   (4) 
 

formülü ile hesaplanarak noktalar m za düzeltme de eri olarak getirilmi tir. Böylece en son düzeltme 
miktar  da belirlenerek hesaba kat l p kesin olan deniz seviyesi ile deniz taban  aras ndaki derinlik 
miktarlar  (Hd'') hesaplanm t r. 
 
 
2.1.  Trabzon Liman  Deniz Taban n n Üç Boyutlu Görüntüsünün Elde Edilmesi 
 

Düzeltme de erleri getirilmi  veriler kullan larak ilk önce say sal yükseklik modeli olu turuldu. 
Daha sonra olu turulan bu model ArcGIS program nda aç larak Trabzon liman  deniz taban na ait üç 
boyutlu model olu turulmu tur. ekil 3’ deki Trabzon Liman ’na ait üç boyutlu görüntü 2009 y l na ait 
verilerle, ekil 4’ deki Trabzon Liman ’na ait üç boyutlu görüntü ise 2002 y l nda “ Hidrografik 
Ölçmelerde RTK GPS’ in Kullan m  ve Trabzon Liman , Deniz Dibi Topo rafyas n n Ç kar lmas ” 
(Erener, 2002) konulu tez çal mas nda elde edilen veriler kullan larak olu turulmu tur. 
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ekil 3. Trabzon liman taban n n 2009 y l na ait üç boyutlu modeli. 
 

 
 

ekil 4. Trabzon liman taban n n 2002 y l na ait üç boyutlu modeli. 
 
Küçük liman olarak bilinen alanda, 2002 y l nda k y ya yak n bölgelerde ölçüm yap labilirken, 

2009 y l nda denizde meydana gelen dolgu nedeni ile 25 ile 75 metre aras nda de i en bir alan  
kapsayan bölge amand ralarla çevrilmi , bu alandaki derinlik de erinin 1 metrenin alt na dü mesi 
sebebi ile hidrografi ta t  ile bu alanlarda ölçüm yap lamam t r. Bunun sonucunda bu alanlardaki 
derinlik de erleri program taraf ndan enterpolasyon yap larak hesaplan p gerçekte olmas  gereken 
de erden daha fazla gözükmektedir. Ancak bu bölgedeki de i imi belirlemek amac  ile amand ralar n 
oldu u k s mlarda RTK GPS ile amand ralar n koordinat de erleri belirlenmi  ve bu noktalar n 
birle tirilmesi ile olu an alan çevrilerek bu alanda meydana gelen dolgu alan n n 29.394 m2’lik bir 
alan  kaplad  elde edilen say sal harita üzerinde gösterilmi tir ( ekil 5). amand ra ile çevrilen alan n 
d nda kalan bölge incelendi inde bu alanda da yine derinlik de erinde yakla k 1 ile 2 metre aras nda 
de i en azalmalar n oldu u üç boyutlu haritada gözlemlenmi tir. 
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ekil 5. Limandaki dolgu alan  
 
 

2.2. Uydu Görüntüleri Kullan larak Trabzon Sahilindeki Zamanla Meydana Gelen 
De i imin rdelenmesi 
 
Bu çal mada zamanla meydana gelen de i imin analizi görsel olarak yap lm t r. Çal mada 

kullan lan görüntüler Be irli bölgesinden ba lay p, havaalan  mevkiine kadar olan alan  
kapsamaktad r. 

 
Görüntüler ve özellikleri u ekilde s ralanabilir; 
 2000 y l na ait, 30 metre çözünürlükte, çok bantl , Landsat ETM+, 
 2003 y l na ait, 4 metre çözünürlükte, çok bantl , IKONOS, 
 2008 y l na ait, 2.4 metre çözünürlükte, çok bantl , QuickBird. 

 
Zamanla meydana gelen de i imin tespitinde ilk önce 2000 ile 2003 y l na ait resimler, daha 

sonra da 2003 ile 2008 y l na ait resimler kar la t r lm t r. 
 
Uydu görüntüleri incelendi inde 1 numaral  bölgede Faroz liman  önüne dalgak ran yap ld , 2 

numaral  bölgede Karadeniz Sahil Yolu kapsam nda Ganita Bölgesi’ ne dolgu yap ld  ekil 6’ da 
aç kça görülmektedir  
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ekil 6. 2000 ile 2003 y llar  aras nda k y daki de i im. 
 

2003-2008 y llar na ait görüntüler incelendi inde ise; 
 
1 numaral  bölgede Faroz Liman ’ n n yan nda bulunan bal kç  bar naklar n n oldu u alan 

tamamen doldurulmu , 2 numaral  bölgede 2000 y l nda doldurulan alandan Karadeniz Sahil Yolu 
geçirilmi , 3 numaral  bölgede De irmendere’ yi kapsayan bölge doldurularak yol geçirilmi  böylece 
De irmendere’ nin denize döküldü ü k s m Trabzon Liman  a z na yakla k 150 metre daha 
yakla m t r. 4 numaral  bölgede ise De irmendere’ ye yakla k 250 metre mesafede yeni bir bal kç  
bar na  in a edildi i gözükmektedir. 

 

 
 

ekil 7. 2003 ile 2008 y llar  aras  k y daki de i im. 
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2.3.  Uydu Görüntüleri Kullan larak De irmendere’ nin Ta m  Oldu u 
Alüvyonlar n Trabzon Liman ’ na Olan Etkisinin Belirlenmesi 

 
2003 y l nda çekilmi  uydu görüntüsünde De irmendere’nin ta m  oldu u alüvyon maddelerin 

tespiti amac yla e itimli s n fland rma yöntemi ile s n fland rma yap lm t r. Uygulama da kullan lan 
görüntü üzerinde bitki örtüsü, deniz, yerle im alan  ve alüvyon olmak üzere dört s n f seçilmi tir. 
Hakim dalga yönü kuzeybat -kuzey ve genel k y  çizgisi e ilimi do u-bat  do rultusunda olan Do u 
Karadeniz k y lar nda, net kat  madde (çak l ve kum) ta n m yönü bat dan do uya do rudur (Yüksek, 
vd., 2007). Elde edilen s n fland r lm  görüntüde de aç kça görüldü ü gibi, ya murlu günlerde a r  
ya nda etkisi ile meydana gelen toprak erozyonu ile olu an alüvyon maddeler liman a z na çok 
yak n bir bölgeden denize dökülerek ak nt n n da etkisi ile liman içine ta nmaktad r. 
 

 
 

ekil 8. E itimli s n fland rma kullan larak s n fland r lm  uydu görüntüsü. 
 
 

3. SONUÇ VE ÖNER LER 
 
2009 y l na ait veriler kullan larak elde edilen Trabzon Liman ’ na ait üç boyutlu deniz taban  

topo rafik haritas  ile 2002 y l na ait veriler kullan larak elde edilen deniz taban na ait topo rafik 
veriler kar la t r lm  ve a a daki sonuçlar elde edilmi tir; 

 
Liman n Kuzey bölümü boyunca uzanan mendirek alan nda yap lan ölçümlerde mendire e yak n 

bölümlerde derinlik de eri mendire in orta k s mlar nda artarken kenarlara do ru yakla k 1 metre 
civar nda azalmalar oldu u gözlenmi tir. Derinlik de erlerinde gemilerin giri  ç k  yapt klar  liman 
a z nda 1 metre civar nda azalmalar görülürken, liman n orta k sm n  kapsayan bölümlerde derinlik 
de erinin 1.5 metre civar nda artt  gözlenmektedir. 

 
Yap lan ölçümlerde en büyük de i im, küçük liman diye tabir edilen ve maregraf istasyonu ile 

Sahil Güvenlik Trabzon Gurup Komutanl ’ n n bulundu u Trabzon Liman ’ n n Güney Do u’ sunu 
kapsayan alanda gözlemlenmi tir. Bu alana az say da bal kç  teknesi ve küçük tonajl  gemilerin girip 
ç kmas  nedeni ile De irmendere ile ta nan alüvyon maddeler bu k s mda birikmi  ve deniz 
taban ndaki derinli in azalmas na neden olmu tur.  

 
Ülkemizde yap lan birçok projede oldu u gibi Karadeniz Sahil Yolu yap l rken de ileriye dönük 

bir planlama yap lmad  gibi projenin çevresel ve ekolojik etkilerinin neler olaca  hiç hesaba 
kat lmam t r. Sürekli ve a r ya  alan Trabzon li’ nde ya lar toprak kaymalar na ve toprak 
erozyonuna neden olmaktad r. 2000, 2002 ve 2008 y llar nda Trabzon li’ e ait uydu görüntüleri 
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kullan larak sahilde zamanla meydana gelen de i im incelenmi  erozyon ile olu an alüvyonlar n 
De irmendere ile Karadeniz’e ta nd  ve bu maddelerin Trabzon Liman ’ na Karadeniz Sahil 
Yolunun yap lmas  ile 150 metre daha yakla arak denize döküldü ü belirlenmi tir. 2006 y l nda 
De irmendere’ nin hemen yan na yap lan bal kç  bar na , kat  madde (çak l ve kum) ta n m yönü 
bat dan do uya do ru olan Karadeniz’e ta nan bu alüvyonlar n deniz ak nt lar  ile liman a z ndan 
uzakla t r lmas n  engellemektedir. Yap lan bu çal mada bu sorunun ilerleyen y llarda Trabzon 
Liman ’n  çok daha ciddi boyutlarda tehdit edece ini göstermi tir. Bu nedenle; 

 
De irmendere ile ta nan suyun denize döküldü ü k sm n tesis edilecek boru hatt  ile liman 

a z ndan uzakla t r larak daha uzak bir yerde denize dökülmesinin sa lanmas , 
 
De irmendere’ nin ta m  oldu u alüvyonlu suyun denize dökülmeden önce belirli alanlarda 

tutularak, içerisinde bulunan ta , toprak, kum vb maddelerin çökeltildikten sonra denize dökülmesinin 
sa lanmas , 

 
Trabzon Liman ’ n n giri i, küçük liman n içi ve büyük liman n gemi trafi i ya anmayan 

alanlar n n belirli zaman aral klar  ile taranarak yükselen deniz taban  seviyesinin gemilerin giri  ç k  
için güvenilir seviyelere kadar dü ürülmesi problemin çözümüne yönelik sunulabilecek önerilerdir. 
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Özet 
 
Ülkemizde deniz, nehir ve su üzerinde uygulanan mühendislik projelerinde taban zemini için 
iyile tirmeler yap lmaktad r. Deniz taban nda yap lan zemin iyile tirmelerindeki kaz  ve dolgu 
i lemleri deniz taban yap s n n daha sa lam hale getirilmesi için yap lmaktad r. Kaz , dolgu ve 
düzleme i lerindeki anl k derinli in belirlenmesi için en uygun yöntem yandan taramal  sonar 
kullanmakt r.  
 
Bu çal mada amaçlanan kaz , dolgu ve düzleme i lerinde kullan lan yöntemler ve bu yöntemler 
dahilinde derinlik ve yatay konumun elde edilmesidir. Çal malar Marmaray Projesi kapsam nda ele 
al nm t r. Derinlik ve konum belirlemede çal malar n artnamede verilen hassasiyet s n rlar  
içerisinde kalmas na çal lm t r. 
 
Anahtar kelimeler : Yandan taramal  sonar, kaz , dolgu, düzleme, Marmaray Projesi 
 
 

POSITIONING AND DEPTH MEASUREMENT OF DREDGING, BACK-FILLING 
AND GRADING WORKS ON SEA 

 
 
Abstract 
 
In our country, ground improvements are made for water engineering. Dredging and back-filling 
operations are to be made sea floor more robust structure. Dredging, back- filling and grading works 
on the most suitable method for the determination of the depth is to use sonar. 
 
This study shows that, methods used in dredging, back-filling and grading works and these methods is 
to obtain the depth and horizontal position. Studies have been addressed in the context of Marmaray 
Project. While determining depth and horizontal position try to keep project accuracy limits.  
 
Keywords: Side scan sonar, dredging, back-filling, grading, Marmaray Project. 
 
 
 
1. Giri  
 
Sualt  topografyas n n belirlenmesi ve bir altl k üzerine aktar lmas  i lemine batimetri ad  
verilmektedir (IHO, 1998). Batimetrik ölçüm kapsam nda yap lan jeodezik çal malar n iki ana 
bile eni bulunmaktad r. Bunlar derinlik ölçmeleri ve derinliklere ait konum ölçmeleridir. Derinlik 
ölçme yöntemleri içinden akustik iskandil yöntemiyle elde edilen do ruluk di er yöntemlere göre daha 
üstündür. 
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Akustik iskandiller ile yap lan batimetrik ölçmelerin d nda deniz taban  kaz , dolgu ve düzleme 
i lerinde yayg n olarak yandan taramal  sonar kullan lmaktad r. Deniz taban nda yap lan zemin 
iyile tirmelerindeki kaz  ve dolgu ve düzleme i lemleri deniz taban yap s n n daha sa lam hale 
getirilmesi için yap lmaktad r. 
 
Bu çal mada amaçlanan kaz , dolgu ve düzleme i lerinde kullan lan yöntemler ve bu yöntemler 
dahilinde derinlik ve yatay konumun elde edilmesidir. Çal malar Marmaray Projesi kapsam nda ele 
al nm t r. Derinlik ve konum belirlemede çal malar n artnamede verilen hassasiyet s n rlar  
içerisinde kalmas na çal lm t r. 
 
 
2. Marmaray Projesi Kapsam nda Kaz , Dolgu ve Düzleme leri 
 
Bo az n alt na yerle tirilecek tüplerin sa lam zemine oturtulmas  için öncelikle gev ek olan kumlu 
zemin kaz larak temizlenmekte; sonra da projede öngörülen kota kadar sa lam malzeme (kaya vb.) 
doldurulmaktad r. Doldurulan malzeme düzlendikten sonra tüpler yerle tirilmektedir. Tüpleri 
yerle tirme i lemi tamamlan nca, tüplerin üzeri do al zemin kotuna kadar (kaya vb.) malzeme ile 
doldurularak su alt  taban n n topografyas  do al durumuna getirilmekte ve tüplere d ar dan gelecek 
darbelere kar  korumaktad r. 
 
Kaz , dolgu ve düzleme i lerindeki anl k derinli in belirlenmesi için en uygun yöntem yandan taramal  
sonar kullan m d r. Çünkü kurulum ve kullan m aç s ndan di er derinlik ölçme aletlerine göre daha 
kolay ve daha dayan kl d r. Düzleme i leri için birçok metot uygulanmaktad r. Kullan m kolayl  ve 
hassasiyet dikkate al nd nda sualt  greyderleri ön plana ç kmaktad r. Su alt na yerle tirilen greyderin 
konumunun tespitinde transponderler kullan lmaktad r. stenilen konum hassasiyetine göre 
transponder say lar  ço alt labilmektedir. Genelde kaz , dolgu ve düzleme i lerinde konum 
belirlemede yüksek hassasiyete sahip RTK-GPS yöntemi kullan lmaktad r. 
 
 
2.1 stanbul Bo az  Dolgu leri 
 
Çal ma bölgesinde çe itli zamanlarda 2 sene süreyle dolgu i leri yap lm t r. Dolgu i leri 1.4 km’lik 
alan n tamam nda yap lm t r. Dolgu i lerinde kullan lacak ekipmanlar n özellikleri seçilirken çal ma 
bölgesinin topografyas  ve i in hassasiyeti dikkate al nm t r. 
 
Kongsberg Simrad Firmas ’na ait yandan taramal  sonar n; frekans  675 Khz, maksimum tarama 
derinli i 3000 m, çözümleme aral  19mm, tarama aç s  360° ve tarama h z  15 sn/360°’ dir. Konum 
belirleme için çal malarda Topcon GPS al c lar  kullan lm t r. Bunlara ek olarak yine Kongsberg 
Simrad Firmas ’na ait MS-1000 adl  ölçme program  kullan lm t r. 
 
stanbul Bo az ’nda kuvvetli ak nt  nedeniyle deniz yüzeyinden dolgu yapmak çok zordur. stanbul 

Bo az  çal ma bölgesindeki dolgu i lerinde deniz yüzeyinden b rak lan malzemenin deniz taban na 
ula ncaya kadar ortalama %80’inin dolgu yap lmak istenen noktan n d na gitti i tespit edilmi tir. Bu 
problemi a mak için Armarin 3 Gemisi’ne 36 metrelik bir boru tak lmas  tasarlanm t r. Sonar ise boru 
ucuna monte edilmi tir. Ölçümlerde genelde sonar ile deniz taban  aras nda 5 metrelik mesafe 
b rak lm t r. Bu ekilde derinli in azalmas yla ölçüm hassasiyetinin artt r lmas  sa lanm t r. 
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ekil 1. Çal ma bölgesinde kullan lan gemi ve donan m . 
 
Dolgu yap lacak yerin su üstündeki konumu gitme RTK-GPS ile sa lanm t r. Uyumlu bir navigasyon 
program  kullan larak bulunulan ve gidilecek koordinatlar görüntülenmi  ve bu verilere göre 
manevralar gerçekle tirilmi tir. Genel hatlar yla derinlik ise ekil 2’ de görüldü ü üzere tespit 
edilmi tir. 
 

 
 

ekil 2. Bölgede derinli in elde edilmesi  
 

TBSH  (1) 
 
H:Ortometrik yükseklik, S:Sonardan okunan de er, B:Çevrim süresi, T: 0 seviyesi fark  
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ekil 3. 7.01.2007 tarihli çal mada sonar n tarama an ndaki program n görüntüsü 
 
 
2.2 stanbul Bo az  Düzleme leri 
 
Çal ma bölgesinde zemin iyile tirme çal malar nda dolgu yap lan yerlerin düzleme i lerinde anl k 
derinlik bilgisi için yandan taramal  sonar kullan m  en pratik yöntem olarak seçilmi tir. stanbul Bo az  
çal malar nda su alt  greyderi alt na dolgu i lerinde kullan lan ayn  tip yandan taramal  sonar 
yerle tirilmi tir ( ekil 4). Greyderin düzleme b ça yla birlikte hareket ederek düzlenen alan  tespit 
etmi tir. 
 

 
 

ekil 4. Sualt  greyderi ve yandan taramal  sonar 
 

Sualt  greyderinin düzledi i yerlerin ölçümleri sonar taraf ndan yap lm t r. Konumlama için sualt  
greyderinde bulunan tarnsponderler kullan lm t r. Transponderler kendi aralar nda üçgenler olu turarak 
uzakl k ve aç ya ba l  akustik yöntemle konum belirlemektedir. Transponder verici ve al c lardan 
olu maktad r. GPS verisi veya herhangi bir koordinat bilgisi gelmesi halinde hesaplamalar dahilinde 
verici tarnsponderlerin yeri 70 cm’lik hassasiyette kestirilebilmektedir. stanbul Bo az  çal ma bölgesi 
düzleme çal malar nda 4 adet transponder al c , 2 adet transponder verici transponder kullan lm t r 
( ekil 5). Fazla say da al c  kullan lmas n n nedeni olu turulacak üçgenlerin çok olmas n  sa lamakt r. 
Bu nedenle hassasiyet de do ru orant l  olarak artm t r. 
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ekil 5. Gemi üzerindeki ekipman yerle imi 
 
4 adet transponder al c  Armarin 3 Gemisi’nin ön k sm na yerle tirilmi tir. Hemen al c lar n üstüne 
RTK-GPS anteni yerle tirilmi tir. Sarayburnu civar nda bulunan baz istasyonundan al nan düzeltmeler 
sonucu GPS istenen hassasiyete ula m t r. Ayn  zamanda s f r seviyesi de erleri RTK-GPS 
kullan larak elde edilmi tir. GPS verileri, transponder bilgileri, sonar okumalar  ve s f r seviyesi 
de erleri Trimble Firmas ’na ait Hydropro program nda birbirleriyle senkronize bir ekilde 
birle tirilmi tir. Böylece düzlenen bölgenin derinlikleri aynen programda görsel olarak yans t lm t r. 
Bölge de i imleri ve yeni bölgeye konumland rmalar Hydropro program  kullan larak yap lm t r. 
Hydropro program na gelen tüm veriler NMEA protokolüne ait olan GGA format nda gönderilmi tir. 
Zaman gecikmesi problemi ya amamak için GPS verileri programa girmeden önce zamanlay c dan 
geçirilmi tir. 
 
Düzlemeden sonra yap lan batimetrik ölçmelerle deniz taban  kotunun proje artnamesinde öngörülen 
de erlere uygunlu u teyit edilmi tir. Ayr ca sonar okuma de erleri ve batimetrik ölçümün derinlik 
de erleri kar la t r lm t r. Kar la t r lan de erlerde farklar n 20 cm’ den küçük oldu u görülmü tür. 
 
 
2.3 stanbul Bo az  Kaz  leri 
 
Denizlerde yap lan zemin iyile tirme çal malar nda do al zemin, projenin gerektirdi i kotta kaz larak 
yerine kaya veya beton dolgu yap lmaktad r. Kaz lar n yap labilmesi için batimetrik haritalardan 
yararlan larak kaz lacak bölgeler ve kaz  miktarlar  hesaplanmaktad r. Kullan m ve kurulum 
kolayl ndan dolay  kaz  esnas nda yeni derinlikleri belirleyebilmek amac yla sonarlar 
kullan lmaktad r. 
 
Çal ma bölgesinde proje hatt  güzergah nda sualt  taban ndan ortalama 15 metre daha derine do ru 
kaz  i leri yap lm t r. Kaz lar Kanyu Dubas  taraf ndan alt na yerle tirilen yandan taramal  sonar 
yap lm t r. Navigasyon i leri Kanyu Dubas ’n n üst taraf na kurulan RTK-GPS sistemiyle 
sa lanm t r ( ekil 6). Duban n yönünün kontrolü için gyro pusula kullan lm t r. Deniz taban  kot 
de erleri sonarla ölçülerek bilgisayara aktar lm t r. Deniz s f r seviyesi fark  ise Üsküdar Bölgesi’nde 
bulunan mareograf istasyonundan modemler arac l  ile dubaya aktar lm t r. Tüm bu de erler 
senkronize bir biçimde navigasyon program nda toplanm  ve kaz  i leri yap lm t r. Kepçenin deniz 
taban na inen tel uzunlu u ile sonardan okunan de er aras nda kar la t rma yap larak de erin 
do rulu u teyit edilmektedir. Kaz  yap lacak bölgelerde kaz lardan önce ve sonra batimetrik ölçümler 
yap larak bölgelere ait enkesitler üretilmi tir ( ekil 7). Bu enkesitlere göre di er etapta kaz  i lemleri 
geçekle tirilmi tir. 
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ekil 6. Kanyu Dubas ’nda kaz  i lemlerinde kullan lan ekipmanlar ve konumlar  
 

 
 

ekil 7. Kaz  öncesi ve kaz  sonras  enkesitler 
 
 
3. Kalibrasyonlar 
 
stanbul Bo az  ve çevresinde yap lan kaz , dolgu ve düzleme i lerinde kullan lan ölçüm aletleri belirli 

aral klarda kontrol edilmi tir. Sonar, GPS, Gyro pusula ve di er aletlerin çe itli kalibrasyonlar ile 
do rulu u teyit edilmi  ve hata de erlerinin proje toleranslar  içinde oldu u görülmü tür.   
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ekil 8. Armarin 3 Gemisi’nde GPS ile elde edilen yüksekli in kontrolü 
 

cm /-)10( Hb)-(Ha-Hd)-Hc-V-He(Hf                 
(2)  
 

ekil 8’ de Ha: GPS taraf ndan ölçülen yükseklik, Hb: Su yüzeyinden GPS anteni yüksekli i, Hc: Jalon 
yüksekli i, Hd: Ta  döküm borusunun su yüzeyinden yüksekli i, He: Total station yüksekli i, Hf: 
Nirengi noktas n n ortometrik yüksekli i, Ht: S f r seviyesi fark , V: Total station ile ölçülen kot fark  
ile gösterilmi tir. Proje düzlemi ise geoiti ifade etmektedir. 
 

 
 

ekil 9. Armarin 3 Gemisi için sonar kalibrasyonu 
 

cm 20 /-)(Hd-Hm)(Hr-VHt                              
(3) 
 

ekil 9’ da Ht: Total station ortometrik yüksekli i, V: Total station ile okunan kot fark , Hr: Demir 
çubuk bitiminden itibaren jalon boyu, Hm: Deniz dibine indirilen demir çubu un jalon bitiminden 
itibaren boyu, Hd: Derinlik olarak gösterilmi tir. 
 
Sonardan okunan de er ve karadan klasik yöntemlerle belirlenen de er aras ndaki kar la t rma 
yap lm  ve proje artnamesinde belirtilen 20 cm ’lik tolerans içinde olup olmad  teyit edilmi tir. 
Kara ölçümleri projede belirtilen nirengilerden yap lm t r. Son olarak yükseklik kontrolünde sonar n 
ve çok bimli akustik iskandilin do ruluk kar la t rmas  için Armarin 3 Gemisi’nin ön taraf na monte 
edilen çok bimli akustik iskandil, kalibrasyon noktas n n tam üstüne gelecek ekilde gemi kayd r l p 
ölçüm yap lm t r. ekil 10 ’da görülen ekilde çok bimli sonar, ölçümleme yap lan nokta üstünde 
ölçme yapmaktad r. Ölçümden sonra karadan, sonardan ve çok bimli akustik iskandilden elde edilen 
de erler kar la t r lm t r. 
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ekil 10. Armarin 3 Gemisi’nde çok bimli sonar ölçümü 
 

Kaz , dolgu ve düzleme çal malar nda konumland rma için kullan lan GPS belirli aral klarda kara 
ölçümleriyle kontrol edilmi tir. Karaya kurulan total station ile GPS anteninin dik iz dü ümüne konan 
reflektöre yatay mesafe ve yatay aç  okumalar  yap lm t r. Kara ölçümleri için proje bölgesindeki 
nirengiler kullan lm t r. Karadan ölçme esnas nda GPS de erleri kay t alt na al n p, klasik ölçümle 
hesaplanan koordinatlarla kar la t r lm t r. ki yöntemle belirlenen koordinat de erleri aras ndaki hata 
s n r  artname gere i 10 cm olarak kabul edilmi tir. Ayr ca gemi veya duban n suya batma miktar  
de i tikçe navigasyon ve sonar programlar nda ofset girdileri güncellenmi  ve kalibrasyonlar tekrar 
edilmi tir. Suya batma miktar n n de i mesiyle GPS anteninin su yüzeyine olan mesafesinin de 
de i ti i için GPS ile elde edilen s f r seviyesi fark nda normal olmayan de erler saptanm t r. 
 
Tablo 1. 03.04.2008’de Armarin 3 Gemisi çal ma bölgesinde düzleme i lemleri öncesi yap lan su alt  

greyderi navigasyon sistemi kalibrasyon sonuçlar  
 

Tablo 2. 03.04.2008’de Armarin 3 Gemisi çal ma bölgesinde dolgu i lemleri öncesi yap lan sonar ve 
çok bimli akustik iskandil kalibrasyon sonuçlar  
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Tablo 3. 03.04.2008’de Armarin 3 Gemisi çal ma bölgesinde dolgu i lemleri öncesi yap lan RTK-

GPS yüksekli i kalibrasyon sonuçlar  
  

 
Tablo 4. 3.04.2008’de Armarin 3 Gemisi çal ma bölgesinde dolgu i lemleri öncesi yap lan RTK-GPS 

koordinatlar  kalibrasyon sonuçlar  
 

 
03.04.2008 tarihinde yap lan kalibrasyonlarda yatayda maksimum 8 cm’ lik fark tespit edilmi tir. Sonar 
ile belirlenen yükseklikte 15 cm’ lik fark saptanm t r. Çok bimli akustik iskandil sisteminden elde 
edilen ölçüm sonuçlar nda ise 6 cm’ lik fark tespit edilmi tir. Buradan boru üzerine monte edilmi  
sonar n hassasiyetinin çok bimli akustik iskandile göre daha az oldu u anla lm t r. Yap lan 
çal malarda yatayda ve dü eyde saptanan farklar n proje artnamesinde verilen tolerans de erlerinin 
içerisinde kald  görülmü tür. 04.10.2008 tarihinde Kanyu Dubas ’nda bulunan gyro pusula ve RTK-
GPS için N.7 nirengisinden kara ölçümleri yap lm t r. Yap lan kalibrasyonda yatayda GPS de erleriyle 
karadan al nan ölçümler sonucunda maksimum 6 cm’ lik fark tespit edilmi tir. Gyro pusula aç s nda ise 
1 derecelik sapma oldu u görülmü tür. Bu de erler proje toleranslar  içerisinde kald  için çal malara 
devam edilmi tir. Ayr ca ölçme i lemlerinin do ruluklar n n kontrolü için tüm aletlerin periyodik 
bak mlar  üretici firmalar taraf ndan 2 sene aral klarla yap lm t r. 
 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Çal ma bölgesinde zemin iyile tirme çal malar  için yap lan kaz , dolgu ve düzleme i lerinde anl k 
derinlik bilgisi için sonar verileriyle birlikte birçok veri birle tirilmi tir. 
  
Konum belirleme için RTK-GPS yöntemi kullan larak yatayda 2 cm hassasiyet yakalanm t r. Sabit 
olamayan zeminlerde gerçekle tirilen kaz , dolgu ve düzleme uygulamalar nda; klasik yöntemle kontrol 
edilen RTK-GPS için yatayda maksimum 8 cm, yükseklik için ise maksimum 4 cm sapma oldu u 
görülmü tür.  
 
Derinlik ölçmeleri için klasik yöntemle elde edilen yüksekli e göre sonar kullan m nda maksimum 15 
cm, çok bimli akustik iskandil için 6 cm fark saptanm t r. Böylece akustik iskandil sisteminin sonar 
ölçümünden daha hassas sonuçlar elde etti i anla lm t r. Fakat akustik iskandil sonuçlar  için ölçme, 
de erlendirme gibi birçok ad m gerekti inden dolay  anl k derinlik belirleme i lemi için uygun olmad  
anla lm t r. Bu yüzden sonar ölçmelerinde deniz taban  ve sonar aras ndaki mesafe azalt larak 
hassasiyetin artt r lmas  sa lanm t r. Ayr ca Üsküdar’da bulunan mareograf istasyonundan gelen 
de erler ile GPS ile elde edilen s f r seviyesi fark  de erleri kar la t r lm  farl l n genellikle 3 cm 
oldu u görülmü tür. Kar la t r lan iki de er aras ndaki fark n 5 cm’ den büyük olmas  durumunda tüm 
ofsetler yeniden düzenlenmi tir. Ölçüm yap lan tekne, duba, gemi vb. araçlarda draft miktar n n 
bilinmesi ve de i imlerinin takip edilmesinin ölçme do rulu unu etkiledi i anla lm t r. 
 
Tüm hidrografik çal malarda aletlerin düzgün, sabit ve titre im olu turmayacak ekilde kurulmas , test 
ve kalibrasyonlar n s k aral klarla tekrar edilmesi, çal lan bölgeye göre ölçmelere etki eden faktörlerin 
belirlenip önlemlerin al nmas , güvenilir kontrol noktalar n n seçilmesi ve alet bak mlar n n üretici 
firmalar taraf ndan yap lmas  önerilmektedir 
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KARAYOLU MÜHEND SL ’NDE ALTGEÇ T N AATI 
APL KASYONLARI 

 
                                                         H. NCE1, D.SAVRAN2 

 

1   Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne hince@trakya.edu.tr 
2  Edirne l Özel daresi, mar ve Kentsel yile tirme Müdürlü ü Edirne, dsavran@gmail.com 

 
 
Özet 
Karayolu mühendisli i uygulamalar nda Altgeçit Projesi aplikasyonlar  hemen hemen her projede 
kar la lan temel unsurlardand r. Bu tür mühendislik yap lar n n aplikasyonunda projenin sahaya 
uygulanmas  büyük bir dikkat ve mühendislik disiplini gerektirir. Bu çal mayla Karayollar nda 
kullan lan aplikasyon türleri ile, stanbul Büyük ehir Belediyesi Altyap  Hizmetleri Müdürlü ü 
taraf ndan yapt r lan “Küçükyal  E5 Köprülü Kav ak n aat  Projesi”ne ait Altgeçit n aatlar n n 
Fore kaz k aplikasyonundan, Altgeçit kiri lerinin aplikasyonuna kadar olan tüm a amalar  ayr nt l  
bir ekilde anlat lacakt r. 
 
Anahtar kelimeler: Yol Projesinde altgeçit in aat , fore kaz k aplikasyonu, ba l k kiri i 
aplikasyonu, kav ak in aat , mesnet aplikasyonu, mesnet takozu aplikasyonu. 
 
 
APPLICATION OF SUBWAY CONSTRUCTION IN HIGHWAY ENGINEERING 
 
Abstract 
The application of subway construction is a key element that can be seen in almost every project in 
highway engineering.  It is necessary to be very careful and to have some certain engineering 
discipline in order to apply and  put the project into practice. This research gives information about 
the types of the applications used in highways and ,specifically,  all the steps followed to build  
Küçükyal  E5 Interchange Site  including the bored piling applications amd those of subway beam 
applications  by the Directorship of Infrastructural Services , The Municipality of Istanbul 
Metropolitan. 
 
Keywords: Subway construction in highway project, bored piling application, end carriage 
application, intersection building, support application, cleat application 
 
 
 
Giri  
 
Karayollar nda, özellikle kav ak çözümlerinde çok s k kullan lan altgeçitler, klasik veya modern 

olarak farkl  türlerde yap labilmektedir. Karayollar nda altgeçitlere en s k köprülü kav ak in atlar nda 

rastlanmaktad r. Köprülü kav ak; iki veya daha fazla yolun hareket halindeki trafi i etkilemeden farkl  

düzlemde kav ak köprüsü ile meydana getirilmi  ba lant  yolu sistemidir. Karayollar nda kullan lan 

aplikasyon türleri genel anlamda kutupsal, prizmatik vb. gibi klasik yöntemlerle yap labilece i gibi, 

geli en teknoloji sayesinde GPS teknolojisine dayal , Real Time Kinematik (Gerçek zamanl ) olarak 

da yap labilmektedir. Ölçüler her ne ekilde yap l rsa yap ls n, altgeçit in aatlar  aplikasyonlar  büyük 
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bir titizlikle yap lmal  ve çal malar kontrol ölçüleri ile desteklenmelidir. Bu çal ma ile söz konusu 

aplikasyonlar n uygulanmas nda dikkat edilmesi gereken hususlar n yan nda, bir altgeçitin araziye 

tatbiki genel anlam yla anlat lm t r.  

1. Fore Kaz klar n Aplikasyonlar  
 
Altgeçit in atlar ; karayolunun di er bir karayolu veya demir yolunu alttan geçmesini sa layan 

yap lard r. Yol projelerinin geçi  ve kav ak çözümlerinde en s k kullan lan altgeçit in aatlar n n 

imalat ndaki ilk a ama olan fore kaz klar n araziye aplikasyonu, yap lacak di er tüm imalatlar n buna 

dayal  olarak yap laca  bilindi inden, ayr  bir dikkat ve önem ta maktad r (www.geo-data.com.tr  

; www.geotekmuhendislik.com.tr ; www.temeltas.com.tr). 

 

Fore kaz klar n aplikasyonunda mevcut projedeki plan-profil paftalar ndan faydalan l r. Plan-Profil 

paftalar n n yan  s ra geçitlere ait tipkesitler de incelenmesi gereken di er önemli detaylar aras nda yer 

almaktad r. Bir Altgeçit in aat na ait boykesit ekil 1’de, tip enkesit ekil 2’de, aplikasyon plan  da 

ekil 3’de gösterilmi tir. 

 

 
ekil 1: ksa kaz klar na ait boykesit. 

 
 
Arazide iksa kaz klar n n (www.geo-data.com.tr;www.geotekmuhendislik.com.tr ; 

www.temeltas.com.tr) aplikasyonundaki dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fore kaz k üst 

kotlar n n profil üzerinden tespitidir.  
 

Boykesitler; yol ekseninin dü ey düzlemdeki izdü ümü ya da kotlu yol eksenidir (Konyal o lu, 2005).   

ekil.1’de görülen iksa kaz klar na ait boykesitten tüm kaz klar n üst kotlar  al n r. Bu i lemin 

yap lmas ndaki en önemli amaçlardan biri fore kaz k çak m  i leminden önce arazi tesviyesinin 

yap lmas d r. 
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Profil paftalar nda genel anlamda bir k yas kotu bulunur. CAD ortam nda  çizim bu k yas kotuna göre 

sabitlenir ve tüm kaz k üst noktalar nda kot okumalar  yap labilir. ekil 4’de kot sorgulamas  yap lan 

bir profil görünmektedir.  

 
 

ekil 2: ksa kaz klar na ait tip enkesit. 
 
 

 

 
 

ekil 3: ksa kaz klar  aplikasyon plan  
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                       ekil 4: Profil paftas ndan kaz k üst kotlar n n al nmas . 
 
 

Ayn  ekilde plan paftas ndan da Sa a ve Yukar  koordinat de erleri al narak bir aplikasyon tablosu 

olu turulur. Çizelge 1’de iksa kaz klar n n kot-koordinat bile enleri bulunmaktad r.  

 

                          Çizelge 1: ksa kaz klar n n aplikasyonuna ait koordinat de erleri 

 
 
 

Aplikasyon elemanlar n n say sal forma aktar lmas  ard ndan arazi çal malar na geçilebilir. 

Çal malarda do rulu u test edilmi  yer kontrol noktalar  kullan lmal d r. Üç boyutlu i aretleme 

i leminin ard ndan tesviye i lemine ba lan l r. Tesviye kontrolü tamamland nda i aretlenen noktalara 

fore kaz klar n çak lmas na ba lan l r. 

 

Fore kaz klar n tesisi bitti inde kaz k üst kotlar  al m  yap l r ve yanl  imalatlar in aat teknikleri ile 

giderilir.  
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2. Grobeton Aplikasyonlar n n Haz rlanmas  
 
Fore kaz k imalat ndan sonra ve ba l k kiri i imalat ndan hemen önce ba l k kiri lerinin üzerine 

oturaca  grobeton ( www.serki.com ) aplikasyonlar n n haz rlanmas  gereklidir.  

 

 
ekil 5: Fore kaz k üzerine at lan grobeton 

 
Altgeçit in atlar na ait tip kesitlerde fore kaz k imalatlar ndan köprü tabliyesinin at lmas na kadar ayn  

eksen kullan l r. Seçilen bu eksen genellikle fore kaz k eksenidir. ekil 6’da grobeton yüzeyinin plan 

görüntüsü verilmi tir.  

 
 

ekil 6:Grobeton Yüzeyinin Plan Görüntüsü 
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3. Ba l k Kiri i Aplikasyonlar n n Haz rlanmas  
 
Kiri , mesnet, mesnet takozlar  gibi yap lar n ana ta y c s  olan Ba l k Kiri leri (www.3dmekanik. 

com), geçitlerin en önemli unsurudur. Arazi ekibine ekil 7’de belirtilen tüm noktalar n üç boyutlu 

uzaydaki X,Y ve Z koordinat de erleri verilmelidir.  

 
ekil 7’deki aplikasyon noktalar nda yine fore kaz k ekseni olan ana eksen kullan l r. Tip enkesitte bu 

proje için ba l k kiri inin iç ekseni 60 cm. d  ekseni ise 80 cm. olarak verilmi tir. Ba l k kiri ine ait X 

ve Y koordinat bile enlerinin üretilmesi için fore kaz k ekseni planda offsetlenerek (paralel do rular 

üretilerek) eksen kayd rma i lemi yapt r l r. ekil 8 incelendi inde plan görüntüsünde iç konturlar n 

(hatlar n) X ve Y koordinatlar n n tan mland  anla lacakt r. 

 

ekil 8’deki koyu renkli noktac klar altgeçitin iç k sm na ait, aç k renkli noktac klar ise d  k sm na 

aittir. X ve Y de erleri offset çal mas  ile olu turulan nokta datalar n n kot de erleri ise tip enkesitten 

fore kaz k üst kotundan olan h kot fark na göre belirlenir. Örnek olarak kaz k üst kotu H mt olan bir 

kaz n ofsetindeki ba l k kiri i taban kotu  H+ h eklinde olacakt r.  

 

Ba l k kiri i imalat ndan sonra tekrar beton seviyelerinden kontrol ölçüleri yap larak kotlar n tutarl l  

ara t r l r. Bozuk olan imalatlar in aat teknikleri ile çözüme kavu turulur.  

 

 

ekil 7: Ba l k Kiri ine Ait Aplikasyon Noktalar                    ekil 8: Ba l k Kiri i Aplikasyonu Plan             
 
 
 
4.Mesnet Takozu Aplikasyonlar  
 
Elastomer mesnetlerin üzerine konulaca  mesnet takozlar  aplikasyonlar  mesnetlerdeki kot 

bozulmalar na neden vermemek için dikkat edilmesi gerekecek bir husustur. Bunun nedeni mesnetler 
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tip olarak üretilir. Örnek olarak bu Köprülü Kav ak Çal mas nda kullan lan mesnetler 10x10x5 cm 

olarak imal edilmi tir. Farkl  bir mesnet kullan lamaz. Örne in mesnet takozunun kotunda yap lacak 5 

cm.lik bir hata mesnetin oturaca  kiri in 5 cm hatal  olarak aplikasyonuna sebep olur. 

 
ekil 9: Mesnet Takozlar na Ait Aplikasyon Plan  

 
 

Mesnet takozlar n n Aplikasyon noktalar na ait plan görüntüsü ekil 9’da verilmi tir. ekil 10’daki tip 

enkesit yard m  ile Kaz k üst kotlar ndan olan kot farklar  hesaplanarak bunlara ait z de erleri de elde 

edilmi  olacakt r.  

 

 
  

ekil 10: Tipkesitteki Mesnet Takozu Üst Kotlar . 
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5.Mesnetlerin Aplikasyonlar  
 
Mesnetler ba  niteli indedir (Bozbay, 2004), kiri ler ile ba l k kiri i aras ndaki ba lant y  sa lar. 

Kusursuz olarak yap lm  bir mesnet takozu aplikasyonu, mesnetlerin de kusursuz olmas n  

sa layacakt r. Daha önce de belirtildi i gibi, mesnetler tek tip olarak üretilmi  malzemelerdir. Bu 

çal mada kullan lan mesnetler, mesnet takozlar n n orta noktas na oturtularak i lem gerçekle tirilmi  

olur.   

 
 

ekil 11: Tipkesitte Elastomer Mesnet 
 
 
 
6.Kiri lerin Yerle tirilmesi 
 

     ekil 12: Tipkesitte Kalkan Duvar   
                                                

                                                                                      ekil 13: Prekast Kiri  Aplikasyonu 
 
 
Elastomer mesnet takozlar n n üzerine mesnetler yerle tirildikten sonra, s ra kiri lerin yerle tirilmesine 

gelinir. Bu çal mada kiri ler ile Kalkan Duvar ( ekil 12) aras ndaki bo luk pay  10 cm.dir. Bilindi i 
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üzere prekast kiri ler vinç yard m yla yerle tirilir. Aplikasyona kolayl k sa lamak amac yla 10 cm.lik 

bir takoz kullan labilir. Ayr ca kiri in aplikasyonu s ras nda, prekast kiri in kaz k eksenine denk gelen 

dü ey hatt  tebe ir, boya vb malzemelerle i aretlenir ( ekil 13). Daha sonra vinç yard m yla i aretli 

nokta üzerine uygulama yap l r. 

      
 

 
ekil 14: Altgeçit elemanlar na ait foto raf. 

 
 

Sonuç Ve Öneriler 
1- malatlar, yap lacak aplikasyonlar neticesinde ekillenece inden çal malar büyük bir titizlik içinde 

yap lmal d r. 

2- Altgeçit in aatlar  maddi anlamda yol projelerinin en pahal  yap lar ndand r. Yap lacak herhangi bir 

hata, maddi anlamda, geri dönülmesi zor sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle yap lacak i lemler, 

her a amada,  kontrol ölçüleri ile desteklenmelidir.   

3-Fore kaz k aplikasyonlar nda yap lacak hata, yatayda ve dü eyde olmak üzere iki k sma ayr l r. Fore 

kaz n fazla çak lmas  kot seviyesini yükseltmek için imalat gereklili ine, eksik çak lmas  ise fore 

kaz kta k rma-parçalama i lemine neden olmaktad r. Yine yatayda yap lacak bir hata fore kaz kta 

tra lama i lemini gerektirir.     

4- Yap lacak tüm i lemler 3 boyutlu aplikasyon gerektirdi inden, aplikasyon i lemlerinde kullan lacak 

tüm kontrol noktalar  titizlikle seçilmelidir.  
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PARALEL DO RULTU YÖNTEM  VE MUHTEL F UYGULAMALARI 
 

H. NCE 
 

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne hince@trakya.edu.tr 

 

Özet 

Bir do ru parças na paralel olan bir do rultunun, arazide belirli bir noktadan  veya esas 
do ruya belirli bir uzakl ktan uygulanmas  istenebilir. Bir do rultuya paralel olacak ekilde 
bir do rultunun arazide aplikasyonu, paralel do rultu yöntemi olarak adland r lm t r. 
Uygulamada bir bina cephesine, bir yol projesinde belirlenen bir aliymana veya belirli bir 
do rultuya (örnek olarak k ble do rultusuna) paralel do rultunun, arazide, elektronik 
takeometre yard m yla nas l aplike edilece i konusunda literatürde yeterli bilgiye 
rastlanmad ndan, bu çal ma, böyle bir ihtiyac  gidermek ve e itime katk da bulunmak 
amac yla yap lm t r. Bu çal mada, konuyla ilgili uygulama  yap lm , elde edilen bulgular ve 
kanaatler belirtilmi tir.  
 

Anahtar kelimeler : Yatay aç  ölçüsü, yatay aç  aplikasyonu, paralel do rultu aplikasyonu, 
kolimasyon hatas , bir yol projesinde enine ve boyuna kayma miktarlar  
 

PARALLEL DIRECTION METHOD AND ITS VARIOUS APPLICATIONS 
 

Abstract 
Application of a direction which is parallel to a line from a certain point on the land or a certain 
distance to the main direction can be requested. The application of a direction on the land in a way of 
being parallel to a direction is called as parallel direction method. Due to the lack of sufficient 
information about how the parallel direction will be applied on the land by the help of electronic 
tachometer to a certain direction (i.e. as to kiblah direction), to a determined aliyman in road project 
or on the front side of a building in the application, this study has been done to satisfy such need and 
to contribute to the education. In this study, an application has been made; findings and opinions have 
been stated.      
 
Keywords: Measuring horizontal angle , horizontal angle application, parallel direction 
application, collimation error, transverse and longitudinal translation sizes in a road project. 
 
 

Giri  

 

Uygulamada bir do ru parças na paralel olarak bir do runun aplikasyonu istenebilir. Bu tür bir 

uygulamaya pratik hayatta; bir bina cephesine, bir yol projesinde belirli bir aliymana veya belirli bir 

do rultuya (örnek olarak k ble do rultusuna) paralel olarak bir do rultunun aplikasyonuyla 

kar la mak mümkündür. 
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Bir do rultuya paralel olan bir do rultunun aplikasyonu, paralel do rultu yöntemi olarak 

adland r lm t r. 

Paralel do rultu yönteminin uygulanmas nda, düzlem geometride; birbirine paralel olan do rular n bir 

do ruyla kesi mesinde olu an ters aç lardan yararlan lm t r. Paralel do rultu yönteminin uygulamas , 

yatay aç  ve yatay uzakl k ölçüsünü gerektirdi inden, bir elektronik uzakl k ölçere ihtiyaç vard r. 

Elektronik uzakl k ölçerle paralel do rultu yönteminin uygulanmas  konusu, literatürde yer 

almad ndan, bu konunun ara t r lmas  gerekli görülmü tür.  

Bu çal mada; paralel do rultu yönteminin temel ilkeleri ve muhtelif uygulamalar  aç klanm  ve 

konuyla ilgili bir uygulama yap lm  ve elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmi tir. 

 

1. Paralel Do rultu Yönteminin Genel  Prensibi 
 

Düzlem geometride, birbirine paralel durumda olan AB ve CD do rular , ba ka bir EF do rusu ile 

kesi irse ( ekil 1); AB do rusu üzerindeki F noktas nda olu an  aç s  ile CD do rusu üzerindeki E 

noktas nda  olu an  aç s  ters aç d r, benzer ekilde  aç s  ile  aç s  ters aç d r, ters aç lar birbirine 

e ittir. 

 
ekil 1- Birbirine paralel do rular n bir ba ka do ru                ekil 2- Bir C noktas ndan AB ye 

paralel 
 ile kesi mesinde olu an ters aç lar                                            olan bir  CD do rultusunun aplikasyonu  
         
 
                                                                                                  
 Bir AB do ru parças na paralel olacak ekilde bir do rultu, herhangi bir noktadan veya AB ye belirli 
bir uzakl ktaki bir noktadan  aplike edilebilir. 
 

 

1.1-Herhangi Bir  Noktadan Bir Do ruya Paralel Olan Bir Do rultusunun Aplikasyonu 

 
Arazide belirlenmi  olan  bir AB do rusunun A noktas na bir elektronik takeometre kurulur, B 

noktas na bir jalon veya reflektör yerle tirilir ( ekil 2). A daki aletle B noktas na bak l r, yatay 

do rultu aç s  okunur, arazide AB ye paralel bir do rultunun aplike edilece i belirgin bir C noktas na 

reflektör tutulur, C ye bak larak yatay aç  ve yatay uzakl k ölçülür,  aç s  bulunur.    
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ekil 2’den ’   
 

’=200-                                                                                                                                             (1) 
 
e itli inden elde edilir. A noktas ndaki alet kald r larak C noktas na kurulur, A ve B noktalar na 

bak larak  aç s  ölçülür. ekil 2 den  aç s  

 

=200-(  + )                                                                                                                                     (2) 

ba nt s ndan elde edilir. 

 

C noktas ndan AB ye paralel olan CD do rultusunun aplikasyonu için, a a daki i lemler yap labilir. 

1- CB do rultusundan itibaren  aç s  aplike edilir, dürbünün yöneltildi i do rultuda arazide bir D 

noktas  i aretlenir. 

2- Kontrol için CA do rultusundan itibaren ’ aç s  aplike edilir. 

 

E er  ve ’ aç s n n hesaplanmas nda ve ,  aç lar n n ölçüsünde bir hata yoksa, kontrol sa lan r. 

 

 

1.2- Belirli Bir Uzakl ktan  Bir Do ruya Paralel Olan Bir Do rultunun Aplikasyonu 
 

Bir AB do rusuna, belli bir uzakl ktaki  bir C noktas ndan, paralel olan bir CD  do rultusunun 

aplikasyonunda üç durum söz konusu olabilir: 

 

1.2.1- A Noktas nda, AB ve AC Do rultular  Aras ndaki  Aç s  le AB Yatay uzunlu u ve AB ye 

Dik Do rultudaki e  Uzakl  Verilmi se ( ekil 3)  

 
       ekil 3- A noktas ndaki  aç s  ile bir C noktas n n AB do rultusuna olan dik uzakl   
         (e) verilmi ken, C noktas ndan AB ye paralel CD nin aplikasyonu 
 
 

Bu durumda,  aç s  ve e uzakl  dikkate al narak önce A noktas ndan  C nin aplikasyonu için gerekli 

olan AC 

AC=
sin

e
                                                                                                                                        (3) 
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ba nt s ndan elde edilir ( ekil 3).  A dan aplike edilen  aç s  do rultusunda AC uzakl  aplike 

edilerek C noktas  i aretlenir. C noktas na elektronik takeometre kurulur, A ve B  noktalar na 

bak larak  aç s  ölçülür.  ekil 3 de ABC üçgeninde;  önce BC uzakl   

 

BC= cos**222 ACABACAB                                                                                      (4) 

 

ba nt s yla,   sinüs ba nt s ndan hesaplan r ve ,  =200-( + ) formülüyle kontrol edilir.  

 

AB ye,  C noktas nda paralel olan CD  do rultusu, 1.1 bölümünde belirtildi i ekilde aplike edilir.  

 

1.2.2- Bir AB Do rusuna Paralel Olan  CD Do rultusunun, AB Do rultusuyla Olan 

Enine Ve Boyuna Kayma Miktarlar  Verilmi se  

 
ekil 4- Bir AB do rusuna paralel olan  CD do rultusunun, C noktas ndan enine ve boyuna kayma 

miktarlar  (e, d) yard m yla aplikasyonu 
 
 

Bir AB do rusuna paralel olarak, bir C noktas ndan  aplike edilecek  CD do rultusunun;  enine ve 

boyuna kayma miktarlar  (e, d) biliniyorsa ( ekil 4),  B noktas nda, AB nin B den itibaren 

uzant s ndaki B’ noktas ndan  itibaren BC do rultusu aras ndaki ’ aç s  

’=arc tan(
d
e

)                                                                                                                                   (5) 

ba nt s ndan elde edilir. B noktas ndan, BA do rultusundan itibaren C noktas n n aplikasyonu için  

aç s na ve BC uzakl na ihtiyaç vard r.  aç s   ve BC uzakl  a a daki ba nt lardan elde edilir. 

 

=200+ ’                                                                                                                                           (6) 

BC= )( 22 de   =
sin

e
                                                                                                               (7) 

C noktas , B noktas ndan aplike edildikten sonra, C noktas na elektronik takeometre kurulur, B 

noktas na bak l r, CB do rultusundan itibaren  aç s  aplike edilir, aplike edilen do rultuda arazide bir 
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D noktas  i aretlenir. Kontrol amac yla, C noktas ndan  A noktas na bak l r, CA ve CB do rultular  

aras ndaki  aç s  ölçülür. ekil 4 den ,  ve ’ aç lar  

=200- ’                                                                                                                                            (8)    

=200-( + )                                                                                                                                       (9) 

’=200-                                                                                                                                

ba nt lar yla hesaplan r. CA do rultusundan itibaren ’ aç s  aplike edilerek D noktas n n kontrolü 

sa lan r. 

 

1.2.3-Enine Kayma Miktar  Verilmi ken, Yard mc  Bir Nokta Yard m yla Belli Bir 

Noktadan, Bir Do ruya Paralel Do rultunun Aplikasyonu 
 

Bir AB do rultusuna paralel olan bir do rultunun, yard mc  bir C’ noktas  yard m yla aplikasyonunda, 

C’ noktas na bir reflektör yerle tirilir. A noktas na kurulan elektronik takeometre ile B ve C’ 

noktalar na bak larak  aç s  ile AC’ yatay uzakl  ölçülür ( ekil 5). ekil 5 de e’ uzakl   

 

e’= AC’ sin                                                                                                                                       (10) 

 

ba nt s ndan hesaplan r. AC’ do rultusunda aplike edilecek AC uzakl , AC’den büyük veya küçük 

olabilir. 

 
ekil 5- Enine kayma miktar  verilmi ken, yard mc  bir C’ noktas  yard m yla, belli  

bir  C noktas ndan, bir AB do rultusuna paralel olan bir CD do rultusunun aplikasyonu  
 

 

 e>e’ olmas  halinde de=e – e’,  e<e’ olmas  halinde ise de= e’-e ba nt s ndan elde edilir. 

ekil 5 den CC’ 

CC’=
sin

de
                                                                                                                                       (11) 

ba nt s ndan elde edilir. E er e>e’ ise; AC’ nün uzant s nda, C’den itibaren CC’ kadar al narak  C 

noktas  aplike edilir. E er e<e’ ise; C’A do rultusunda, C’ den itibaren A ya do ru C’C kadar al narak  

C noktas  aplike edilir. C noktas  A noktas ndan aplike edildikten sonra, C noktas na elektronik 

takeometre kurulur, A noktas na bak l r, CA do rultusundan itibaren ’ aç s   aplike edilir, aplike 
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edilen do rultuda arazide bir D noktas  i aretlenir. Kontrol için görülebiliyorsa B noktas na (e er 

görü  engeli varsa AB do rultusu üzerinde bir noktaya ) bak larak   aç s  ölçülür. (2) ba nt s ndan  

aç s  hesaplan r. C noktas ndan ’ aç s n n aplikasyonuyla i aretlenen D noktas , CB do rultusundan 

itibaren aplike edilen  aç s  do rultusunda ise, yap lan aplikasyon do rudur.  

 

 

2- Paralel Do rultunun Uygulanmas nda Ortaya Ç kabilecek Hatalar 
 

Paralel do rultunun uygulanmas nda ortaya ç kabilecek hatalar üç sebepten kaynaklan r: 

1- Aplikasyon elemanlar n n elde edilmesinden  

2-Esas do ruyu belirleyen noktalar n hatal  yerde i aretlenmesinden  

3-Paralel do rultunun aplikasyonundan   

 

2.1- Aplikasyon Elemanlar n n Elde Edilmesinden ve Aplikasyonundan  Kaynaklanan 

Hatalar 

 
Bir do ruya paralel olan bir do rultusunun aplikasyonunda; A noktas nda ölçülen  aç s  ve n C 

noktas nda ölçülen  aç s ndan yararlan lmaktad r ( ekil 2).   aç s n n ölçüsünde yap lan bir hata 

do rudan  aç s n ,  aç s n n ölçüsünde yap lan bir hata ’ aç s n  ve dolayl  olarak CD do rultusunu  

etkiler.  

 

CD do rulu unu olumsuz olarak etkileyen di er önemli bir faktör,   aç s n n küçük de erde olma 

halidir. Esas do ruyu belirleyen A ve B noktalar birbirine yak n mesafede i aretlenirse ve C noktas  da 

A ve B den çok uzakta ise, C noktas nda ölçülen  aç s , küçük aç  mertebesinde olu ur.  aç s n n 

küçük olmas , CA ve CB do rultular n n dar aç yla kesi mesi anlam ndad r. Bir noktada dar bir aç yla 

iki do rultunun kesi mesi, kesi me noktas n n konum inceli inin azalmas na neden olur (Ayd n, 

1984). 

 

Paralel do rultunun aplike edildi i do rultu üzerinde i aretlenecek noktada da mümkün oldu unca, 

alet kurulan noktadan (C) uzakta ve kaybolmayacak ekilde i aretlenmelidir. Yak n mesafede 

i aretlenen paralel do rultuya ait bir noktan n aplikasyonunda yap lan bir hata, paralel do rultunun, 

esas do rultudan sapmas na neden olur. 

 

Esas do ruyu olu turan noktalar birbirinden çok uzakta ise, aliyman uzunlu u dikkate al narak;  A ve 

B nin aras nda, ikiden fazla, yakla k e it aral klarla ara noktalar i aretlenmeli, C noktas ndan bu ara 

noktalara da bak larak i aç lar  ölçülmeli ve CD do rultusunun aplikasyonunda  da bu ara noktalara 
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bak larak ilgili i aç lar  aplike edilerek do rultu kontrolü yap lmal d r ( ekil 6). E er C noktas ndan, 

ara noktalar yard m yla aplike edilen CD do rultusuyla, A ve B noktalar  kullan larak yap lan 

aplikasyonda CD do rultular  aras nda bir uyu mazl k olursa, yap lan ölçü ve hesaplamalar gözden 

geçirilmelidir. 

  

Özellikle bir yol projesinde, mümkün oldu unca,  yolun belirli bir aliyman na paralel bir do rultunun 

aplikasyonu söz  konusu oldu unda; aliyman  olu turan noktalar yol ekseninde ve  C noktas nda çok 

dar aç  yapmayacak ekilde  seçilmelidir.         

    

 
                                   ekil 6. AB do ru parças  üzerinde e it aral klarla ara 

noktalardan da yararlan larak CD do rultusunun aplikasyonu 
 

 

2.2-Esas Do ruyu Belirleyen Noktalar n Yanl  Yerde aretlenmesinden Kaynaklanan 

Hatalar 

 
Esas do ruyu belirleyen A ve B noktalar n n zeminde hatal  yerde i aretlenmesi (A’, B’) durumunda, 

A’ ve B’ noktalar na ba l  olarak ölçülen aç lar yard m yla aplike edilen CD’ do rultusu, gerçek AB 

do rultusuna paralel  de il, hatal  bir do rultu olu turur ( ekil 7). AB ve A’B’ do rultular  aras nda  

kadar bir sapma olursa, CD’ do rultusu da, CD do rultusundan CD  uzakl na ba l  olarak   DD’ 

kadar sapar.  

 

DD’=CD tan                                                                                                                                     (12) 

 

Do rultudan sapman n etkisini görebilmek amac yla, muhtelif CD ve  de erleri dikkate al narak (9) 

nolu ba nt  ile elde edilen sonuçlar ekil 7 de gösterilmi tir.   
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ekil 7- Hatal  konumdaki noktalara bak larak ölçülen aç lar yard m yla 
aplike edilen paralel do rultunun, kesin paralel do rultudan sapmas  

 

 

 

Ayr ca C noktas ndan, AB ye paralel olan bir CD do rultusunun aplikasyonu için gerekli olan aç n n 

dürbünün sadece birinci durumunda aplike edilmesi; teodolitte olu an kolimasyon hatas  nedeniyle 

hatal  aç  aplikasyonuna dolay s yla CD do rultusunun hatal  olmas na  neden olur. Bu itibarla 

kolimasyon hatas n n aç  ölçüsüne etkisini gidermek için;  aç lar, dürbünün her iki durumunda 

ölçülmeli, aplikasyonda da dürbünün her iki durumunda aplike edilmelidir (Özbenli & Tüde , 2001;  

Tüde , 1989;  ). 

0
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ekil 7. CD do rultusundan sapman n muhtelif CD ve  de erlerine göre de i imi  
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Do rultudan sapman n önlenmesi için ikinci kontrol olarak, 2.1 bölümünde belirtildi i gibi, A ve B 

noktalar  aras nda uygun aral klarla ara noktalar olu turulmal  ve aplikasyonda bu noktalar da 

kullan lmal d r.  

 

3- Uygulama    
 

Paralel do rultu yönteminin uygulamas na, konuya giri  bölümünde belirtildi i gibi, pratik hayatta 

muhtelif ekilde rastlamak mümkündür. Burada, bir yol projesinde yolun aliyman k sm na paralel 

olacak ekilde, arazide belirli bir noktadan paralel do rultunun aplikasyonu, örnek uygulama olarak 

ele al nm t r. 

Düz bir arazide uzunlu u 1000m olan bir  AB yoluna, A noktas ndan enine sapma miktar = 700 m 

uzakl kta olan bir C noktas ndan( ekil 2), paralel bir CD do rultusu olu turmak amac yla; A noktas na 

kurulan elektronik takeometreyle; AC yatay uzakl  hesapland ktan sonra, B ve C noktalar na; 

bak larak a a daki ölçümler yap lm t r (Çizelge 1). Verilerden yararlanarak AC yatay uzakl , C 

noktas ndan AB ye paralel bir CD do rultusunun aplikasyonu için gerekli elemanlar, kontrollü olarak 

hesaplanm  ve a a da gösterilmi tir. 

 

Çizelge 1- A noktas ndan  ölçülen aç lar 

D.N. B.N. Do rultu Aç s  S f ra ndirgeme Ortalama 

I.Durum II.Durum I.Durum II.Durum 

A B 0.0015 199.9990 0.0000 0.0000 0.0000 

 C 65.2275 265.2260 65.2260 65.2270 65.2265 

 

 

ekil 2 den AC=700/sin65.2265=819.198 m ,  

BC= 2265.65cos*198.819*1000*2198.8191000 22 =905.539 m    

=arc sin
539.905

2265.65sin*198.819
=56g.2509     =200- (56.2509+65.2265)=78g.5226 

C noktas ndan, AB ye paralel do rultunun aplikasyonu için; CA do rultusundan itibaren  

’=200-65.2265= 134g.7735  ve kontrol için CB do rultusundan itibaren =56.2509g aç lar  aplike 

edilir. 
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Sonuç Ve Öneriler 
 

Bir do ru parças na paralel olan bir do rultunun, arazide belirli bir noktadan veya esas do ruya belirli 

bir uzakl ktan aplikasyonunda; do rultunun hassas aplikasyonu için  a a daki hususlar n dikkate 

al nmas  gerekir: 

1- Esas do ruyu belirleyen A ve B noktalar n n birbirine yak n mesafede i aretlenmesi, do rultudan 

uzak mesafede, paralel do rultunun aplike edilece i noktadaki aç n n dar olmas na neden oldu undan, 

bu noktalar belirlenen tam do rultu üzerinde (bir yol projesinde yol ekseninde) olmal  ve aplike 

edilecek noktada dar aç  (33g dan küçük) te kil etmemelidir. 

2- Elektronik takeometredeki kolimasyon hatas n n aç  ölçüsüne etkisini gidermek için; aç lar, 

dürbünün her iki durumunda ölçülmeli, aplikasyonda da dürbünün her iki durumunda aplike 

edilmelidir.    

3- Paralel do rultunun aplike edildi i do rultu üzerinde i aretlenecek noktada da, mümkün oldu unca, 

aplikasyonun yap ld  alet kurulan noktadan uzakta, zeminde kaybolmayacak ekilde i aretlenmelidir.  
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ANALOG MODELLER ÜZER NDE DEFORMASYON VE ÇATLAK 
UZUNLU U ÖLÇÜMLER  

 
M.Dinçer KÖKSAL1, Can BAYAT2, C.Elif C K1 

 
1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisli i Bölümü, Sakarya 
2 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisli i ABD, Sakarya 

 
 
 
ÖZET 
 
Meydana gelen do a olaylar n , gerçek zamanl  ve gerçek boyutta incelemek ço u zaman bir insan n 
ya am süresi için yeterli de ildir.   Analog modeller üzerinde yap lan ölçümler zaman ve boyut olarak 
büyük avantajlar getirmekte ve ölçüm yapmaya olanak sa lamaktad r. Bu çal mada çatlak boylar  
dijital kameralar ile elde edilen foto raflar üzerinde foto raf i leyici yazl mlar sayesinde 
biçimlendirilmi  ve ölçüme uygun standartlara getirilerek, say sal çizim yaz l mlar  ile ölçümler 
gerçekle tirilmi tir. Bu ölçümler sayesinde % s k ma ile k r k boyu ve aç daki de i imler 
incelenmi tir.  Elde edilen ölçümler bir tablo haline getirilmi  ve grafikleri olu turulmu tur. Yap lan 
çal ma ileride 3 boyutlu görüntüleme sistemleri ile desteklenecek olan kapsaml  bir projenin ilk 
ad mlar n  te kil etmektedir. Bu sistemler sayesinde s k ma ve çekme hareketleri esnas nda meydana 
gelen de i imler optik sistemler sayesinde son derece hassas bir ekilde ölçülerek 3 boyutlu ve say sal 
olarak i lenebilinecektir.  
 
Anahtar kelimeler: Analog Model, Deformasyon ölçümü 
 
1.Giri  
1.1 Fiziksel Analog Modeller  
 
Yerbilimlerine olan merak insanl n ilk dönemlerinden beri süre gelmi tir. Yerbilimleri tarihi 
kitaplar  kar t r ld nda yerbilimleri ile u ra an bilginlerin gezegenimizi anlayabilmek ad na pek çok 
fiziksel modelleme çal mas  yapt  ve bu çal malarda çok farkl  malzeme ve yöntem kullan ld  
bilinmektedir.  (McCLAY ve Bonora 2001) 
 
Ölçeklendirilmi  kum kutusu denemeleri, ba ta rijit yap lardaki k r k sistemleri olmak üzere, jeolojik 
sistemleri, bu sistemlerin olu umunu ve geometrilerini 3 boyutlu olarak çok iyi bir ekilde 
modellemektedirler. Yap n n dü ey ve yatay bölümleri detayl  bir ekilde incelenebilmektedir.   
 
Günümüz geli en teknolojisi kullan larak analog modeller üzerinde 3 boyutlu istatistikî veriler, 
istenilen noktadan kesit alma, süreç içerisinde meydana gelen deformasyon, yer de i tirme gibi 
fiziksel parametreler ölçülebilir hale gelmi tir. 
 
2. Malzeme ve Yöntem 
Yap lan çal mada yerkabu u kal nl  ortalama olarak 50 km kabul edilmi  ve 1/1000000 ölçe inde 
küçültülerek deney düzene i tabakalar  haz rlanm t r. Tabaka olu turmak için kullan lan 
malzemelerin listesi Tablo.1’deki gibidir.  Tabakalar Türkiye’de ilk defa kullan lan deney düzene i ile 
ölçekli bir h zda s k t r lm  ve belirli aral klar ile dijital kameralar ile görüntü al nm t r. Al nan 
görüntüler foto raf i leyici yaz l mlar ile düzenlenerek belirli bir standarda getirilmi  ve her deneme 
için k r klar belirlenmi  ve bu k r klar Say sal ölçüm yaz l m  ile ölçülerek istatistikler elde edilmi tir.   
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2.1 Kullan lan Malzemeler 
Denemelerde tabaka olarak homojen ve/veya heterojen olarak kullan lan malzemeler ve özellikleri 
a a daki Tablo.1’de verilmi tir. 
 

Tablo.1 Tabakalarda Kullan lan Malzemeler 

Malzeme 
No Malzeme Ad  Miktar Yo unluk

Dane 
Boyutu 

E ilme 
Mukavemeti 

Basma 
Mukavemeti 

1 
Ultra Fuga 
(Siyah) 15 KG     3,5 N/mm^2 15N/mm^2 

2 Do al Silis 30 KG 
2,682 
gr/cm^3 

50-150 
mikron     

3 
Deneme 1 ara 
malzeme 

50-150 
mikron 

4 
Deneme 2 ara 
malzeme  

50-150 
mikron 

5 
Deneme 3 ara 
malzeme 

50-150 
mikron 

6 
Deneme 4 ara 
malzeme 

50-150 
mikron 

10 Ye il Toz Boya 5 KG         

11 
K rm z  Toz 
Boya 7 KG         

12 
Pembe Toz 
Boya 5 KG         

 
Kullan lan di er deneme malzemeleri Tablo.2’de verilmi tir.  
 

Tablo.2 Deney Malzemeleri 

1 -2 adet k kayna  
2 -2 adet üç ayak(tripod) 
3 -Su 
4 -Su spreyi 
5 -Spatula 
6 -Plastik Kap  
7 -Bilgisayar 
8 -2 Adet Dijital Foto raf Makinesi 
9 -2 adet oyuncak araba 
10 -2 adet Cam(20x32) 
11 -2 adet Metal Blok Duvar  
12 -2 adet metal cetvel  
13 -1 adet erit metre 
14 -Yap t r c  
15 -Küçük ta  Blok 
16 -2 adet kronometre 
17 -Adobe Photoshop CS3 
18 -Autodesk AutoCAD  
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2.2 Deneme Düzene i 
 
Denemelerin gerçekle tirilmesi için, Türkiye’de bir benzeri daha bulunmayan ve istenilen h zda 
s k t rma ve çekme hareketi gerçekle tirebildi imiz servo motor kontrollü düzenek kullan lm t r.  
( ekil-1)  
  
Düzenek imalat na 2007 A ustos ay nda ba lanm  olup, yürüyen aksam ve otomasyon sisteminin 
tamamlanarak bölümümüze gelmesi 2008 güz döneminde gerçekle mi tir. Düzenekte yer alan servo 
motor sayesinde istenilen ilerleme, istenilen sürede gerçekle tirilebilinmektedir. Düzene e ileriki 
çal malarda yerle tirilecek olan sensörler ve optik alg lay c lar sayesinde mikron boyutunda ölçümler 
al nabilecektir. Çal mas  kapsam nda yap lan denemelerde gözlemleyemedi imiz mikro çatlak ve yer 
de i tirmeler de izlenilebilinecektir.  
 

 
ekil-1 Servo Motor Kontrollü Düzenek 

 
Denemeler esnas nda boy kesit ve plan görünü  foto raflar  2 adet dijital kamera ile e  zamanl  olarak 
ekil-2’deki aç lar ile çekilmi tir.  

Servo 
Motor 

Driver 
Di li sistemi 

Duvar I

Duvar II 

Metal 
Plaka 

Otomasyon 
Ara devreleri
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3. Bulgular 
3.1 Deneme 1 
 

 
ekil-3 deneme 1 Tabakalar  

 
Deneme 1’de toplam 8 cm kal nl nda, 9 tabakal  bir modelleme yap lm t r. 2 nolu malzeme(Do al 
silis), 1 nolu malzeme(siyah fuga) ve 11 nolu malzeme(k rm z  toz boya) kuru olarak 
kullan lm t r.( ekil-3)   
 
Deneme 1’de ilk ters at ml  k r klar %12’lik s k mada meydana gelmi tir. K r kboyu ve e im aç s  

ekil-5’te oldu u gibi say sal yaz l m yard m  ile e im 28 O ölçülmü tür.  Bu i lem her %3’lük i lem 
için tekrarlanm t r.  

  
ekil-4 deneme 1 %12’lik s k ma ve ilk k r klar 

 
ekil-5 deneme 1 %12’lik s k ma k r k boyu ve e imi ölçümü 

 
ekil-6 deneme 1 %12’lik s k ma plan görünü ü 

 
 Denemelerin %55 s k ma sonras nda tamamlanmas  hedeflenmi tir( ekil-7), ancak deneme 1’de 
a aman n devam n  görebilmek için deneme %66’l k s k maya kadar devam ettirilmi ( ekil-8) tabaka 
s n rlar nda incelmeler gözlenmi tir.  Tabaka içlerinde kal nla malar gözlenmektedir.  Deneme 
sonucunda ters at ml  faylar ve bunun yan nda mükemmel synthetic faylar(Ketin,1978) 
gözlenmektedir. ( ekil-9)  

2 nolu Malzeme 1 nolu Malzeme 11 nolu Malzeme 
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ekil-7 Deneme 1 %55’lik s k ma 

 
ekil-8 Deneme 1 %66’l k s k ma 

 
 

  
ekil -9 Deneme 1 boy kesit görünü  (S k ma %63) ve Sythetic Faylar 

 
Deneme 1’de %55 s k ma sonucunda meydana gelmi  k r klar n e imleri birbirlerine paralele yak n 
ve 50 derecedir.  

 
3.2 Deneme 2 
 

 
ekil-10 Deneme 2 tabakalar  

 

Synthetic Faylar 

4 nolu Malzeme 2 nolu Malzeme 
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Deneme 2’de toplam 8 cm kal nl nda, 9 tabakal  bir modelleme yap lm t r( ekil-10) Malzemeler 
kuru olarak kullan m tr.  2 nolu malzeme(Do al silis) ve 4 nolu malzeme kullan lm t r. (Çizelge-1) 
 
Deneme 2 Tek Duvar s k ma ile gerçekle tirilmi  olup, sabit duvar için 2 adet metal plaka düzene e 
yerle tirilmi tir.   
 
Deneme 2’de ilk ters at ml  k r klar %9’luk s k mada ekil-11’deki gibi meydana gelmi tir. 
K r kboyu ve e im aç s  ekil-12’de oldu u gibi say sal yaz l m yard m  ile e im 28 O ölçülmü tür. 
 %9-%42 ilerleme sonucu olu an e im at ml  ters faylar, düzenek taban ndaki sürtünmeden dolay  
paralellikten sapm t rlar.   

 
ekil-11 Deneme 2% 9’luk s k ma ve ilk k r klar 

 
ekil-12 Deneme 2 %9’luk s k ma k r k boyu  ve e imi ölçümü 

 
3.3 Deneme 3 
 

 
ekil-13 Deneme 3 tabakalar  

 
 

Deneme 3’te toplam 8 cm kal nl nda, 6 tabakal  bir modelleme yap lm t r. Her %3’lük ilerlemede 2 
adet (boy kesit ve plan) foto raf çekilmi tir. Malzemenin nem oran  %5’dir.  2 nolu malzeme(Do al 
silis), 5 nolu malzeme ve 10 nolu malzeme(Ye il toz boya) kullan lm t r.(Çizelge-1)  
 
Deneme 3 Çift duvar s k t rma ile gerçekle tirili  olup ilerleme h z  28 mm/saat al nm t r.  
 
%5 nem içeren malzeme ile gerçekle tirilen bu denemede, %0 nemde gözlenemeyen at mlar rahatl kla 
gözlenmektedir. %24’lük s k mada ( ekil-14) ilk at m  sa  tarafta görmek mümkündür. Deneme 
sonucunda ters at ml  k r klar ve bindirmeler gözlenmi tir. 

    
 

2 nolu Malzeme 5 nolu Malzeme 10 nolu Malzeme 
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ekil-14 Deneme 3  %24’lük s k ma k r k boyu ve e imi ölçümü 

 
  
3.4 Deneme 4 
 
 

 
ekil-15 Deneme 4’e ait tabakalar 

 
Deneme 4’te toplam 8 cm kal nl nda, 6 tabakal  bir modelleme yap lm t r( ekil-15). Her %3’lük 
ilerlemede 2 adet (boy kesit ve plan) foto raf çekilmi tir. Malzemenin nem oran  %5’dir.  2 nolu 
malzeme(Do al silis)ve  6 nolu malzeme kullan lm t r. 
 
Deneme 4 tek duvar s k t rma ile gerçekle tirili  olup ilerleme h z  28 mm/saat al nm t r.  lk k r klar 
 %12’lik s k ma sonucunda gözlemlenmi tir. ( ekil-16) K r kboyu ve e im aç s  ekil-16’da 
oldu u gibi say sal yaz l m yard m  ile e im 34 O ölçülmü tür. 

 

 
ekil-16 Deneme 4 %12’lik s k ma k r k boyu ve e imi ölçümü 

  
 
 
 
 
 

2 nolu Malzeme 6  nolu Malzeme 
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3.5 Sondaj  
Deneme 3 ve Deneme 4 sonras nda, tabakalardan Deney Tüpleri ile örnekler al nd ( ekil-17) ve bu 
örneklerde gerçekle tirilen ölçümler sonucunda 3 boyutlu olarak tabaka konumlar  haz rland . ( ekil 
18-19)  
 

 
ekil-17 Deneme 3’e ait Deney Tüpleri ile al nan örnekler 

 
ekil-18 Deneme 3’e ait sondajlardan elde edilen 3 boyutlu tabaka kesiti 
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ekil-19 Deneme 4’e ait sondajlardan elde edilen 3 boyutlu tabaka kesiti  

4. Tart ma  
 
Yap lan denemelerde meydana gelen k r k say lar  grafi e dökülecek olursa ( ekil-20) her %3’lük 
ilerleme için s k man n tüm denemelerde %9 ve %18’lik ilerlemede k r k miktarlar nda art  meydana 
geldi i görülmektedir.   Ancak Deneme 2, %30-33 ve Deneme 4 %45-48 s k mada görülece i gibi 
ters at ml  faylar n say s nda s k malardan dolay  bir azalma da söz konusudur. Bu azal m 2 k r n 
birle mesi ya da mevcut k r n s k madan dolay  gözle görülemeyecek kadar ince olmas ndan 
kaynaklanmaktad r. 

  

 
ekil-20 % S k ma – K r k say s  ili kisi 

 
 
 

Deneme2 
 
Deneme4 
 
Deneme3 
 
Deneme1 
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ekil-21 Deneme 1 % s k ma – k r k boyu e risi 

 

 
ekil-22 Deneme 1 % s k ma – aç  e risi 

 
Deneme 1’e ait ölçülen k r k boyu ve aç lar ekil-21 ve ekil-22’deki gibi grafi e dökülmü tür. ekil-
21’deki grafikten elde edilen y = -5E-06x4 + 0,001x3 - 0,0761x2 + 2,5628x - 15,188 ve R² = 0,9697 
de erleri k r k boyuna ait verilerdir. Grafikten de görülece i gibi s k ma a amalar  devam ettikçe 
k r k boylar nda bir art  söz konusundur. ekil-22’deki grafikten elde edilen y = -2E-05x4 + 0,0032x3 
- 0,1437x2 + 2,7422x + 11,684 ve R² = 0,9965 de erleri ölçülen aç  de erlerine ait verilerden elde 
edilmi tir.  S k ma a amalar  devam ettikçe aç da bir artma oldu u görülmektedir. Bu art m deneme 
düzene inin tabanan ndaki sürtünmeden kaynaklanmaktad r.  
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ekil-23 Deneme 2 % s k ma – k r k boyu e risi 

 

 
ekil-24 Deneme 2 % s k ma – aç  e risi 

 
 

Deneme 2’ye ait ölçülen k r k boyu ve aç lar ekil-23 ve ekil-24’teki gibi grafi e 
dökülmü tür. ekil-23’deki grafikten elde edilen y = 0,0945x + 32,868 ve R² = 0,9583 de erleri k r k 
boyuna ait verilerdir. Grafikten de görülece i gibi s k ma a amalar  devam ettikçe k r k boylar nda bir 
art  söz konusundur. ekil-24’teki grafikten elde edilen y = 0,9056x + 22,278 ve R² = 0,9539 
de erleri ölçülen aç  de erlerine ait verilerden elde edilmi tir.  S k ma a amalar  devam ettikçe aç da 
bir artma oldu u görülmektedir. Bu art m deneme düzene inin taban ndaki sürtünmeden 
kaynaklanmaktad r.  Deneme 2’de k r k 2 parça halinde ele al nm  ve deneme düzene i taban  ile 
temas eden parça ekil-24’deki grafi i verirken tabandan ba ms zd r. Tabandan ba ms z olan k r k 
parças  sabit aç  ve artan uzunluk ile geli im göstermektedir. Buradan k r klardaki aç  de i imindeki 
en büyük etmenin tabandaki sürtünme oldu u görülmektedir.  
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ekil-25 Deneme 3 % s k ma – k r k boyu e risi 

 

 
ekil-26 Deneme 3 % s k ma – aç  e risi 

 
Deneme 4’e ait ölçülen k r k boyu ve aç lar ekil-25 ve ekil-26’daki gibi grafi e dökülmü tür. 

ekil-25’deki grafikten elde edilen y = -7E-07x4 + 5E-05x3 - 0,0009x2 + 0,0305x + 0,0073 ve R² = 
0,9929  de erleri k r k boyuna ait verilerdir. Grafikten de görülece i gibi s k ma a amalar  devam 
ettikçe k r k boylar nda bir art  söz konusundur. ekil-26’daki grafikten elde edilen y = 3E-06x4 + 
8E-06x3 - 0,0316x2 + 1,6037x + 0,0245 ve R² = 0,9983 de erleri ölçülen aç  de erlerine ait verilerden 
elde edilmi tir.  S k ma a amalar  devam ettikçe aç da bir artma oldu u görülmektedir.  Ancak %5 
nemli malzemede k r klar deneme 2’deki k r klar gibi fazla uzunlu a sahip olamadan kendi içlerinde 
yeni k r klar meydana getirmektedirler. 
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ekil-27 Deneme 4 % s k ma – k r k boyu e risi 

 
ekil-28 Deneme 4 % s k ma – aç  e risi 

 
Deneme 4’e ait ölçülen k r k boyu ve aç lar ekil-27 ve ekil-28’deki gibi grafi e dökülmü tür. 

ekil-27’deki grafikten elde edilen y = -3E-06x4 + 0,0004x3 - 0,016x2 + 0,3151x + 0,0077 veR² = 
0,995  de erleri k r k boyuna ait verilerdir. Grafikten de görülece i gibi s k ma a amalar  devam 
ettikçe k r k boylar nda bir art  söz konusundur. ekil-28’deki grafikten elde y = -9E-05x4 + 
0,0095x3 - 0,3635x2 + 5,9436x + 0,0294 ve R² = 0,9989 de erleri ölçülen aç  de erlerine ait 
verilerden elde edilmi tir.  K r klardaki uzunluk geli i deneme 3’te oldu u gibi küçüktür.   
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6. SONUÇLAR  
 

I. Kuru malzeme ile yap lan (deneme 1,2 ve 3) denemelerde tabaka s n rlar nda incelme 

ve orta k s mlar nda s k madan dolay  bir kal nla ma gözlenmektedir.  Ters at ml  

k r klar da gözlenmi tir.  

II. %5 ile yap lan denemelerde(Deneme 3 ve 4) at mlar iyi bir ekilde gözlemlenmi tir.  

III. Yap lan denemelerde tabandaki sürtünmelerden dolay , olu an  ters k r klar paralel 

de il farkl  aç larla meydana gelmi lerdir.  E imler tabana do ru azalmaktad r.  leriki 

denemelerde düzene e yap lacak geli tirmeler ile tabana hareket ettiril ise 

sürtünmeden kaynaklanacak bu etki giderilecektir.  

IV. Gelecekte yap lacak denemelerde 3 boyutlu taray c lar, ve özel yaz l mlar sayesinde el 

ile yap lan bu ölçümler çok küçük ölçekte ve yüksek hassasiyet ile 

gerçekle tirebilinecektir. Düzenek içerisine yerle tirilmesi planlanan alg lay c lar ile 

a amalar gerçekle irken d ar dan göremedi imiz de i imler hakk nda da bilgi sahibi 

olunmas  imkan  vard r. 
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GERÇEK ZAMANLI SAB T GNSS (CORS) A LARI: TANIMI VE 
TEMEL ESASLAR 

 
Muzaffer KAHVEC  

 
GNSS Harita Teknik Dan manl k, Ankara, muzaffer.kahveci@hotmail.com 

 

Özet 
Gerçek zamanl  sabit GNSS (Global Navigation Satellite System, CORS:Continuously Operating 
Reference Stations) a lar  art k klasik (pasif GPS a lar  dahil)  jeodezik a lar n yerini almaktad r ve 
bu a lar n kurulmas  günümüzde tüm ülkelerde h zl  bir ekilde devam etmektedir. Di er taraftan, bu 
a lar n temelde jeodezik amaçl  olmalar n n yan nda, mühendislik ölçmeleri, gerçek zamanl  araç 
navigasyonu, askeri uygulamalar, meteorolojik ve jeofizik amaçl  kullan m  da di er örnek 
yararlanma alanlar  olarak verilebilir. K sacas , gerçek zamanl  (özellikle ulusal) sabit GNSS a lar  
ülkelerin kamu kurum ve kurulu lar n , üniversitelerini ve özel sektörü yak ndan ilgilendiren çok 
amaçl  a lard r.  

 
Standart gerçek zamanl  kinematik (RTK; Real Time Kinematic) uygulamalardaki k s tlay c  
faktörlerinin en ba ta gelenleri referans (baz) istasyonu ile gezen al c  aras ndaki mesafe ba ml  hata 
kaynaklar yd . Bu nedenle, amaca uygun sonuç elde edebilmek için uygulamada referans istasyonu ile 
gezen al c  aras ndaki mesafenin 10 km’yi geçmemesine dikkat edilirdi. Fakat günümüzde a -RTK 
yakla m  nedeniyle bu k s tlama da büyük oranda giderilmi tir. Çünkü, a -RTK yakla m nda birden 
fazla referans istasyonu verilerinden yararlanarak düzeltmeler hesaplanmakta ve böylece elde edilen 
konum do rulu u büyük oranda referans ve gezen al c lar aras ndaki mesafeden ba ms z hale 
gelmektedir. 
 
Bu makalede gerçek zamanl  sabit GNSS (CORS) a lar  hakk nda temel bilgiler verilmekte, genellikle 
ulusal nitelikte olan bu a lar n jeodezik ve mühendislik amaçl  kurulmas nda ve kullan m nda dikkat 
edilmesi gereken konular anlat lmaktad r. 
 
Anahtar Kelimeler: GNSS, RTK, CORS, RTCM 
 
Keywords: GNSS, RTK, CORS, RTCM 
 
 

Real Time CORS Networks: Definition and Basic Rules 

Abstract 
 
Real Time CORS Networks are replacing conventional (including passive GPS networks) geodetic 
networks. And the establishment of such Networks is continuously going on.  The main task of a CORS 
network is geodetic purpose. In addition to this geodetic task  a CORS network can be used for 
engineering and geophysical applications, meteorological,  agricultural, navigational and military 
purposes.  In short, real time CORS networks are multi purpose and highly related to the 
governmental organizations, institutions, universities and private sector. 
 
It is well known that the main limiting factor for a conventional RTK application is the distance 
dependancy between the reference station and the rover receiver. Hence, it is desired not to exceed 10 
km distance between the reference station and the Rover. But today this limitation is eliminated to a 
great extent thanks to CORS Networks (Net RTK). Because, in net-RTK approach corrections are 
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computed using several reference stations data and thus the positional accuracy to be obtained by this 
method will become distance-free. 
 
In this paper brief information about CORS Networks and the important issues to be taken into 
considerations while establishing such Networks are presented.  
 
1. G R  

 
Standart diferansiyel GPS/GNSS, koordinatlar  hassas olarak bilinen en az bir referans istasyonu ile bu 
istasyonla ayn  uydulara gözlem yapabilecek uzakl klarda bulunan gezen al c lardan olu an bir 
sistemdir. Bu al c larda toplanan veriler (faz ve kod ölçüleri) büroda birle tirilip de erlendirildikten 
sonra gezen al c lar n hassas koordinatlar  belirlenmektedir. Söz konusu bu i lem, referans istasyonu 
verileri ve/veya hesaplanan düzeltmeleri herhangi bir ileti im vas tas yla  (GPRS, uydu, internet, cep 
telefonu vb.) gerçek zamanl  olarak gezen (hareketli) al c lara iletilerek de yap lmaktad r. Bu ekilde 
uygulanan yönteme gerçek zamanl  kinematik (RTK) GPS/GNSS ad  verilmektedir (KAHVEC  
2009a). Ancak, bu yöntemde elde edilecek do rulu u, sabit istasyondan olan uzakl a ba l  olarak 
artan sistematik (özellikle atmosferik) etkiler s n rlamaktad r ( ekil-1). Bu s n rlamalardan kaç nmak 
için birden çok sabit istasyon kurulmas  fikri ortaya at lm t r (RAQUET 1998, LANDAU vd. 2002). 
Bu fikrin uygulanmas  ve elde edilen deneyimlerden yararlan lmas  sonucunda sabit GPS/GNSS a lar  
kavram  ortaya ç km t r. Burada, tek bir referans istasyonuna olan ba ml l k ortadan kalkm , ayr ca, 
çok say da referans istasyonuna ait verilerden yararlanarak belirli bir bölgeye ait atmosferik 
modelleme yap lmas  olana  da sa lanm t r. Bu modelleme sonucunda ise GPS/GNSS ölçülerini 
etkileyen en önemli hata kaynaklar ndan olan iyonosfer ve troposfer hatalar  jeodezik ve mühendislik 
amaçl  konum belirleme uygulamalar  için en dü ük seviyeye indirilmi  olmaktad r (KAHVEC  
2009a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ekil-1: RTK mesafe ba ml l  
  
 
Sabit GPS/GNSS a lar  günümüzde birçok gerçek zamanl  veya hassas büro hesaplama (post process) 
uygulamalar  için standart olarak kullan lmaktad r. Bu standart uygulamalar; jeodezik ölçmeler, 
kadastro ölçmeleri, mühendislik amaçl  ölçmeler, depremlerin önceden belirlenmesi çal malar na 
yönelik ölçmeler, meteorolojik amaçl  ölçmeler vb. olarak say labilir. Söz konusu sabit GPS/GNSS 
a lar  ba ms z referans noktalar ndan olu makta ve gerekti inde üzerine alet kurularak ölçme 
yap lmakta olup bunlara pasif jeodezik GPS/GNSS a lar  ad  verilmektedir. Türkiye’de bu ekilde 
olu turulmu  a a örnek olarak TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS A ) verilebilir. Bu a lardan elde 
edilen uzun süreli ölçüler büroda mevcut bilimsel ve ara t rma amaçl  yaz l mlarla de erlendirilmekte 
ve sonuçta yüksek do rulukta konum ve di er (örn. atmosferik düzeltmeler, nokta hareketleri vb.) 
bilgiler elde edilmektedir. Günümüzde ise gerçek zamanl  uygulamalar (kadastro ölçmeleri, makine 
kontrol sistemleri, araç takip ve navigasyon, tar m vb.) bu a lar n aktif olmas n  zorunlu hale 
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getirmi tir. Aktif GPS/GNSS a lar nda verilerin ar ivlenmesi ve hesaplanmas n n yan nda yukar da 
say lan alanlarda konum düzeltme bilgileri de kullan c lara gerçek zamanl  olarak herhangi bir ileti im 
vas tas yla yay nlanmaktad r. Bu ekildeki aktif a lara genel olarak “Gerçek zamanl  GNSS (RTK 
CORS) A ” ad  ve kullan lan tekni e de A -RTK (RTN:Real Time Network) tekni i ad  
verilmektedir. A -RTK (yada RTK-A ) tekni inin günümüzde en fazla uygulanan ekli sabit GNSS 
a lar  (CORS) olmakla birlikte günümüzde “CORS” ile “A -RTK” tan mlar nda da farkl l klar 
bulunmaktad r. Genel kabul gören en kapsaml  tan m yla “CORS”, cm do rulu unda gerçek zamanl  
konum belirlenmesine olanak tan yan, ulusal nitelikte olan ve ayn  zamanda ölçme sonras  büro 
hesaplamalar na (post process) olanak tan yan ar iv sistemine sahip a lard r. Oysa A -RTK’dan, yerel 
ve özel kurulu larca tesis edilen ve i letilen, cm do rulu unda gerçek zamanl  (RTK) hizmet veren 
a lar anla lmaktad r. CORS ve A -RTK sistemlerinin ortak yan  ise her ikisinde de yeryüzünde 
belirli s kl kta kurulmu  sabit GNSS istasyon verilerinin kullan lmas d r (KAHVEC  2009b). 
 
Sonuç olarak, günümüzde ülke jeodezik a lar , sürekli ve gerçek zamanl  gözlem yapan sabit GNSS 
a lar ndan (CORS) olu makta ve bu a lar, ba ta haritac l k olmak üzere askeri ve sivil birçok alanda 
yo un olarak kullan lmaktad r. Sabit GNSS a lar n n kurulmas yla birlikte di er alanlarda da 
bunlardan yararlanma oran  gittikçe artmaktad r. Bu nedenle, gerçek zamanl  GNSS ve DGNSS 
uygulamalar ndaki art  ülkelerdeki ulusal haritac l k kurulu lar n , yerel kurulu lar  ve özel sektörü 
kadastro, jeodezik ve di er amaçlar (navigasyon, meteorolojik vb.) için de kullan lmak üzere sabit 
GNSS a lar  kurmaya yöneltmi tir. Sabit GNSS a lar , yüksek do ruluklu, çok amaçl  (jeodezi, 
jeofizik, jeodinamik, ölçme, navigasyon, CBS, meteoroloji vb.), aktif ve gerçek zamanl , uluslar aras  
sistemler ve standartlarla (IGS, ITRF vb.) uyumlu bir a  olarak hizmet vermektedirler. Bu a lar n 
sa lad  kazan mlar a a daki gibi s ralanabilir (KAHVEC  2009b): 
 
a. GPS ölçmelerinde, sabit noktalarda alet ve personel bulundurulmas  zorunlulu u ortadan 
kalkmaktad r. 
b.  Yap lan ölçmeler ve elde edilen sonuçlar do rudan ulusal referans sistemindedir. 
c. Arazi görevinin icras  öncesinde koordinatlar  bilinen nokta ke fi ortadan kalkmakta, bu da zaman, 
personel ve para kayb n  önlemektedir. 
ç. Gerçek zamanl  olarak üç boyutlu hassas koordinatlar istenilen datumda elde edilmektedir. 
d. Nokta koordinatlar  sürekli izlenebilmekte ve herhangi bir deformasyon durumunda 
güncellenebilmektedir. 
 
Gerçek zamanl  sabit GNSS (CORS) a lar nda da RTK performans n  ve konum do rulu unu 
etkileyen birçok parametre vard r. Bunlar; sabit istasyonlar n kendi aralar ndaki ve sabit istasyonlarla 
gezen al c lar aras ndaki uzakl klar, sabit istasyonlarla kontrol merkezi aras nda veri al  veri i için 
geçen zaman (latency), kullan c n n elindeki gezen al c  (rover) özellikleri ve veri ileti iminde 
kullan lan yöntemin kapsama alan  vb. say labilir. Bunlardan, A -RTK tekni inin standart RTK 
tekni ine üstünlü ü olarak saniyeler mertebesinde bir süre içerisinde gerçekle en belirsizlik 
(ambiguity) çözümü örnek verilebilir. Çünkü, di er hata kaynaklar  çok say daki referans istasyonu 
verilerinden yararlanarak yüksek do rulukta modellendi i/giderildi i için geriye kalan tek bilinmeyen 
olan belirsizlik çözümü yüksek güvenirlikte ve k sa sürede yap labilmektedir. Ayr ca, “CORS” a lar  
söz konusu oldu unda do al olarak gezen al c  ile referans istasyonlar  aras ndaki uzakl n en fazla 
kaç km olmas  gerekti i de gündeme gelmektedir. Bunun için genel bir kural olarak referans 
istasyonlar  aras ndaki uzakl n yar s  gezen al c -referans istasyonu azami mesafesi olarak kabul 
edilebilir. Örnek verilecek olursa; a daki referans istasyonlar  aras  80 km ise gezen al c lar herhangi 
bir referans istasyonundan en fazla 40 km uzakl a kadar ölçü yapmal d rlar. Bunun temel nedeni ise 
referans istasyonundan uzakla t kça modellenmesinde sorun olu an atmosferik etkilerdir.  
 
Sonuç olarak, gerçek zamanl  sabit GNSS a lar  üç temel bile enden olu maktad r. Bunlar; sabit 
istasyon verilerini gerçek zamanl  olarak toplayan, belirsizlik çözümlerini gerçekle tiren ve 
düzeltmeleri hesaplayan veri hesaplama sistemi, veri yönetim sistemi ve veri ileti im sistemidir 
(RIZOS 2002). Bu a lar n temel amac n n gerçek zamanl  do ru konum ve h z belirlenmesi olmakla 
birlikte, bu amac  uygun ekilde ve sorunsuz olarak gerçekle tirebilmek için ba ka etkenlerin de göz 
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önünde tutulmas  gerekmektedir. Bunlar n ba nda ise; kurulacak sistem için amaca en uygun donan m 
ve yaz l m temini gelmektedir (KAHVEC  2009a). 
 
Bu makalede gerçek zamanl  sabit GNSS a lar  teknik aç dan k saca irdelenmeye çal lm t r. Bu 
amaçla, ikinci bölümde bu a lar kurulurken dikkat edilmesi gereken konular, üçüncü bölümde a  
yaz l m ve donan mlar  temin edilirken dikkat edilecek konular, dördüncü bölümde kullan c lara 
yay nlanan protokoller ve veri formatlar  k saca anlat lm  ve be inci bölümde öneriler s ralanm t r. 
 
2. SAB T GNSS A I (CORS) KURULUM ESASLARI 
 
Uydu teknolojileri konusunda geli mi  ülkelerde Sabit GNSS a lar n n kurulmas nda genelde iki 
modelden birisi uygulanmaktad r: 

a. Yukar dan A a ya Do ru Model: Bu modelde sabit GNSS a lar  ülkenin tek bir ulusal 
kurumunun (gerekti inde bilimsel kurulu lardan da destek alarak) kontrolü alt nda kurulup, 
i letilmektedir. Bunun için en belirgin örnekler olarak ngiltere ve rlanda verilebilir. 

 
b. A a dan Yukar ya Do ru Model: Burada, farkl  kurum ve kurulu lar taraf ndan  bölgesel 

ve yerel amaçlarla daha önceden kurulmu  olan sabit istasyonlar n faaliyetleri ülke ulusal kurulu unun 
emsiyesi alt nda birle tirilmektedir. Buna örnek en önemli uygulama A.B.D.de görülmektedir. 

 
Sabit GNSS A lar n n kullan m  çok geni  bir alan  kapsad ndan, tüm alanlarda hizmet verecek ve 
tek bir merkezden yönetilecek bir a  kurulmas  günümüzde özellikle co rafi bak m ndan büyük 
ülkelerde olanaks z olmasa da güçlükle uygulanabilecek bir konudur. Ayr ca, böyle bir yap  kurulmas  
dura an ve maliyetinin yüksek olmas n n yan nda yeti mi  personel ve mevzuat aç lar ndan farkl  
sorunlar  da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, geli mi  ülkelerde de (örn. ABD, ngiltere, talya, 
Almanya, Japonya vb.) oldu u gibi gerek a  kurulumu gerekse a  i letimi konular nda ülke 
içerisindeki ilgili tüm sektörlerin destekleyece i farkl  çözümlere ula lmas  olanakl d r. Bu 
çözümlerden en uygunu, ilgili ülkenin ulusal haritac l k (yada ilgili yasal sorumlu) kurulu u 
koordinasyonu alt nda; genel, yerel ve özel kurulmu  tüm a lar n ikili protokollerle kullan c lara tek 
anlaml  ve do ru ürün sunumu anlam nda birle tirilmesi olarak dü ünülebilir. Burada do al olarak, söz 
konusu a lar n mülkiyeti sistemi kurmu  olan kuruma ait olacakt r. Bu ekilde olu turulacak bir 
yap n n daha ekonomik ve bilimsel olaca  aç kt r. Buna en güzel örnek ABD’den verilebilir. Bilindi i 
gibi NGS (National Geodetic Survey) ABD ulusal haritac l k kurulu u olup, tüm bu faaliyetlerin 
organizasyonundan sorumludur. “CORS” a lar  ile ilgili olarak ABD’deki yap  ekil-2’de örnek 
olarak görülmektedir. 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ekil-2: ABD’deki CORS yap s  

NGS
Yerel 

Ülke 

Federal 

Koordinatlar, 
H zlar, 
Ham veriler 

Akademik

Uluslar aras  

Sanayi 

Troposfer/ yonosfer 
parametreleri 

GPS/GNSS A lar  ve stasyonlar Kullan c lar ( nternet eri imi ile)
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“CORS” a lar  kurulurken ülkenin ya da bölgenin co rafi ko ullar  yan nda maliyet de dikkate 
al nmal d r. Örne in, Türkiye büyüklü ünde bir ülkede istasyonlar aras  uzakl n 50 km oldu u bir a  
ekonomik olarak de erlendirilirken, Avustralya gibi bir ülkede bu ekonomik bir çözüm olarak 
görülmeyebilir. Ayr ca, ülkenin ya da bölgenin nüfus ve sunulacak olan hizmetten yararlanacak 
potansiyel kullan c  da l m  s k aral kl  bir a  tasar m  için uygun olmayabilir. Bu durumda yap lacak 
en mant kl  tasar m, cm do rulu unda RTK hizmetine gereksinim bulunmayan ya da nadiren 
gereksinim duyulacak bölgelerde daha seyrek, potansiyel kullan c s  yo un olan bölgelerde ise daha 
s k referans istasyonu kurulmas  eklinde olmal d r. Bunu Türkiye’den bir örnekle aç klamak 
gerekirse; a  kurulmas ndaki ana amac n cm do rulu unda RTK hizmeti oldu u ve bununla birlikte 
metre do rulu unda navigasyon hizmetlerinin de kullan c lara e  zamanl  sa lanmas n n hedeflendi i 
varsay ld nda stanbul, Ankara, zmir gibi ehir alanlar nda daha s k (örne in, aralar ndaki uzakl k 
30-40 km) a  noktas  tasar m , Do u ve Güneydo u Anadolu’nun da l k bölgelerinde ise daha seyrek 
(örne in, aralar ndaki uzakl k 100-130 km) a  noktas  tasar m  en uygun çözüm olarak dü ünülebilir. 
yonosferik etkinin çok fazla oldu u yerlerde yukar da verilen uzakl klar daha da azalt lmal d r. 

Bunlara ilave olarak kullan lacak a  yaz l m n n s n rlamalar  da dikkate al nmas  gereken önemli bir 
konudur. Örne in, referans istasyonlar  aras ndaki korelasyonun sa lanabilmesi ve a  düzeltmelerinin 
en iyi ekilde hesaplanabilmesi için kontrol ve hesap merkezinde bulunan a  yaz l mlar nda, genelde 
gezen al c larla referans noktalar  aras n n 70-100 km’yi geçti i durumlarda düzeltme 
hesaplanmamaktad r. A -RTK uygulamalar nda gezen al c ya en yak n referans istasyonlar n n 
seçilmesindeki temel prensibin nedeni budur (KAHVEC  2009b). 
 
CORS a lar  kurulumunda, istasyon yerlerinin seçimi amaca uygun donan m seçimi kadar önemli bir 
konudur. Örne in, ulusal bir “CORS” a  kurulacaksa, bu a n ayn  zamanda ülke “dinamik datum” 
belirlenmesinde kullan laca  da göz önünde tutuldu unda, istasyon yerlerinin olabildi ince tektonik 
anlamda stabil, sa lam kayaç üzerinde veya sert zeminli alanlarda seçilmesi ve zemin noktas  (pilye) 
olmas nda büyük yarar vard r. Çok tercih edilmese de zorunlu durumlarda bina çat lar nda da nokta 
tesis edilebilmektedir. Ancak, ülke “CORS” a lar  için binalardaki nokta tesislerinin zemindekilere 
oran  çok dü ük (örne in, %10) tutulmal d r. Söz konusu binalar en fazla dört katl  ve en az 4 y ll k 
(zemine oturmu ) olmal d r. Binalar n teras veya çat lar ndaki anten tesislerinin rüzgâr, ya mur ve 
nemden en az etkilenecek malzeme, sa laml k ve büyüklükte, tek parça olmas  dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlardand r. 
 
stasyon kurumlu ile ilgili standartlar kurulacak a n amac na ve yap s na göre ülkeden ülkeye 

de i mekle birlikte asgari seviyede kar lanmas  gereken ve ülkeden ülkeye de i meyen hususlar 
vard r. Örne in, e er kurulan a n amac  ulusal ve tüm kullan c lara hizmet ise, bu a  noktalar  için 
uygun olmayan baz  anten(istasyon) kurulumu örnekleri ekil-2’de do ru anten(istasyon) kurulumu 
ise ekil-3’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             ekil-2: Yanl  anten kurulumu                     ekil-3: Do ru anten(istasyon) kurulumu 
 
Ulusal GNSS a lar  kurulurken genelde en zor olan konu zemin tesisi yan nda elektrik, ADSL hatt  
gibi altyap  faaliyetlerinin gerçekle tirilmesidir. Ancak, kurulacak olan a dan beklentiler en yüksek 
seviyelerde ise bu konu önemli bir sorun olmaktan ç kmaktad r. Bunun için çok say da örnek Japonya 
ve ABD a lar ndan verilebilir. Örne in, ekil-4’de zor arazi ko ullar nda da sabit istasyon 
kurulabilece i görülmektedir. 
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ekil-4: Zor ko ullarda GNSS istasyonu 
 

Ulusal a  istasyonlar na ait meta veriler ise her bir istasyon için en az; istasyon karnesi 
(site log), istasyon foto raf  ve ula m bilgilerini kapsamal d r.   
 
 
3. SAB T GNSS (CORS) STASYONLARI DONANIM VE YAZILIMLARI  
 
Son y llarda GNSS sistemlerinde önemli geli meler meydana gelmektedir. Bu nedenle, GNSS sabit 
istasyon ve/veya gezen (Rover) al c lar sat n al n rken kullan c lar taraf ndan dikkat edilmesi gereken 
önemli konular bulunmaktad r. Bu donan mlar sat n al nmadan önce yan t aranmas  gereken baz  
sorular a a daki gibi özetlenebilir: 
 
a. Bu al c lar Galileo sinyallerini alabilecek haz r kart (board) yap s na sahip midir?  
b. Bu al c lar L5 sinyalini izleyebilecek haz r kart (board) yap s na sahip midir? 
c. Bu al c lar özellikle gerçek zamanl  (RTK) uygulamalarda faz belirsizli i çözümünde GLONASS 

uydular n  etkin olarak kullanmakta m d r? 
 
Galileo sisteminin tam olarak 2014 y l nda faaliyete geçecek olmas , L5 sinyallerinin ise 2010 y l nda 
kullan lmaya ba layacak olmas  nedenleriyle “o zamana kadar çok ey de i ir” dü üncesiyle bu 
özellikler göz ard  edilebilir. Ancak, böyle bir dü ünce zaman  geldi inde ayn  donan m için ilave para 
harcanmas  ya da tüm sistemin ba tan de i tirilmesi anlam na gelmektedir.  

 
E er ülke kaynaklar  kullan larak ulusal GNSS a  kuruluyorsa, sorulmas  gereken bir di er soru ise 
sabit istasyon al c lar n n tüm di er model ve marka (eski teknoloji kullanan marka ve modeller hariç) 
al c larla uyumlu çal p çal mayaca d r. Çünkü bir ülke içerisinde tüm kullan c lar n ayn  marka ve 
model al c  sat n almas  ve kullanmas  beklenemez. Normal olarak kullan c lar amaçlar na en uygun 
donan m ve yaz l m tercihlerini yapmaktad rlar. Bu nedenle, ulusal a lar n tüm kullan c lara sorunsuz 
hizmet verebilecek yap  ve teknolojide olmas  gerekmektedir. Örne in bir kullan c n n, çok hassas 
çal mas  gerekti i için GPS, GLONASS ve Galileo uydular n n üçünde de çal abilen al c  sat n 
almas na kar n bu özelliklerden, ulusal CORS a nda kurulu olan sabit (referans) al c lar n 
yetersizli i ya da eksik teknoloji ile donat lm  olmas  nedeniyle yararlanamamas n n söz konusu 
GNSS a ndan sorumlu kurum ve kurulu lar n önemli problemler ya amas na yol açaca  
dü ünülmektedir (KAHVEC  2009a). 

 
Sabit GNSS istasyonlar  için harici anten sat n al n rken de benzer durumlar söz konusu 
olabilmektedir. Örne in, ulusal RTK a lar n n datum belirleme ve depremlerin önceden belirlenmesi 
amaçl  kullan m hedeflerinin de olmas  nedeniyle kullan lacak anten modeli en önemli konulardan 
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birisidir. Di er taraftan anten modeli ne olursa olsun RTK a lar nda kullan lacak tüm antenlerin seri 
numaralar na göre mutlak anten kalibrasyonlar  yapt r lmal  ve bu de erler hesaplamalarda kullan lan 
yaz l mlarda dikkate al nmal d r.  
 
Yukar da da ifade edildi i gibi özellikle ülke sabit GNSS a lar n n söz konusu oldu u durumlarda, 
tüm kullan c lar n ayn  tip ve marka al c  kullanmas n  beklemek uygun ve ekonomik bir çözüm 
olmamaktad r. Bu nedenle, sabit GNSS a lar  kontrol merkezinde kullan lan “a  yaz l m n n” 
olabildi ince çok farkl  al c  markalar na da hizmet sunabilecek yap y  sa lamak üzere uluslar aras  
standart formatlar  (Örn. RTCM, NMEA vb.) kullanabilme özelli ine sahip olmas  arzu edilen bir 
durumdur. Kurulan a  ulusal amaçl  bir a  ise bu özellik a  yaz l m nda mutlaka aranmas  gereken bir 
özellik olmal d r. Sabit GNSS istasyonlar  kontrol ve hesap merkezinde kullan lacak olan a  
yaz l m nda aranmas  gereken di er özelliklerden temel olanlar  ise a a daki gibi s ralanabilir: 
 

a. Yaz l m birden fazla konfigürasyonla çal lmas na olanak tan mal d r. Bu 
konfigürasyon; sistemin altyap s na, ileti im ortam na (gezen al c lara, referans istasyonuna, vb.), a  
düzeltmeleri yakla m na (VRS, PRS, FKP, MAC vb.), farkl  uygulamalara, istenen do rulu a ve 
amaca ba l  olarak de i tirilebilmelidir. 

b. Yaz l mda ana modüller (Topcon, Trimble, Leica gibi al c  input modülü, referans 
istasyonu hesaplama modülü, gerçek zamanl  a  hesab  modülü, en az RTCM format nda veri 
input/output modülü) ile kullan c  hesab  açma-kapama, alarm ve izleme, RINEX, log dosyalar  
olu turma, uzaktan eri im gibi temel özellikler olmal d r.  

c. Kullan c  (Rover) ile hesap ve kontrol merkezi aras nda internet protokolü (IP:Internet 
Protocol) üzerinden tek (UDP:User Datagram Protocol) ve çift (TCP:Transmission Control Protocol) 
yönlü ileti im olana  olmal d r.  Böylece, sunucunun(server) ba lanaca  herhangi bir kullan c ya 
(client) veri veri kaydetmesi ve kullan c n n da sunucuya ba lanarak veri okumas  sa lanm  olacakt r. 

ç.    Yaz l m GNSS hata kaynaklar  için (uydu ve al c  saati hatalar , atmosferik etkiler, 
belirsizlik çözümü,  yörünge hatalar , sinyal yans mas , al c  koordinatlar  vb.) do ru stokastik ve 
fonksiyonel model olu turabilmelidir. 

d.  Yaz l m,  referans istasyonlar  verilerini otomatik olarak analiz edebilmeli ve istasyon 
konumundaki de i imleri alarm, e-posta mesaj , log dosyas  vb. yöntemlerle rapor edebilmelidir.  

e.  En az yukar daki temel özellikler kadar önemli olan bir di er konu ise, a  yaz l m  farkl  
marka GNSS gezen al c lar  için GLONASS uydular na ait belirsizlik (ambiguity) çözümü olana  
sa lamal  ve her farkl  marka gezen al c  için bunu yay nlayabilmelidir. Bu konu kamu kaynaklar  ile 
olu turulmu  ve herkese aç k olan ulusal RTK GNSS a lar nda özellikle önemlidir. 

4. VER  AKTARMA PROTOKOLLER  VE YÖNTEMLER  
 
Sabit GNSS a lar n n tüm ülkelerde kurulmaya ba lanmas  ve elde edilen verilerin internet, telsiz veya 
uydu kanal yla ulusal ve uluslar aras  di er kullan c lara yay nlanmas , GNSS tabanl  standart veri 
formatlar n n olu turulmas na yol açm t r. Veri protokolleri, bir istasyondan di er kullan c lara 
gönderilecek olan verilerin hangi bilgileri içermesi gerekti ini bildiren formatlard r. Dolay s yla, 
ölçme s ras nda yap lacak çal maya uymayan yanl  bir protokol seçilmesi (yay nlama zamanlar  da 
farkl  olaca ndan) eksik veri elde edilmesine neden olacakt r. Günümüzde ço u al c  üreten firma 
kendi özel formatlar n  kullanmaktad r (Örn. TOPCON TPS, JAVAD JVS, TRIMBLE CMR vb.). 
Bununla birlikte tüm kullan c lara aç k olan firma protokolleri ile uluslar aras  protokoller de 
mevcuttur. Çok iyi bilinen al c  markalar  taraf ndan kullan labilen ve herkese aç k olan protokoller 
a a da k saca tan mlanm t r: 
 

1. NMEA 0183: Denizcilikte kullan lan elektronik cihazlar (örn. echo sounder, 
anemometer, gyrocompass, autopilot, GPS vs.) aras ndaki ileti im sa lamak üzere NMEA 
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organizasyonu taraf ndan geli tirilmi  bir standartt r. Ba ka bir ifadeyle bu standart elektronik 
cihazlar n bilgisayarlara yada ba ka elektronik cihazlara bilgi göndermesi amac yla kullan lmaktad r. 
NMEA 0183 basit ASCII ve seri ileti im formatlar n  kullanmaktad r. Bu formatta elektronik 
tan mlamayla bir mesaj gönderen (talker/sender) bir de mesaj  alan (listeners/receiver) vard r. Sonuç 
olarak, NMEA format  ile ayn  zaman içerisinde bir konu andan birden çok dinleyiciye gönderilecek 
olan standart mesaj cümlelerinin yap s  ve format  tan mlanmaktad r. GPS/GNSS al c  (receiver) 
ileti imleri de bu standart içerisinde tan mlanm t r. Dolay s yla, gerçek zamanl  çal an yada 
kullan lan bir çok bilgisayar yaz l m  da bu standard  kullanmakta ve gerçek zamanl  konum bilgisini 
di er al c lara NMEA standard na uygun olarak göndermektedir. Gönderilen bu veri ise GPS gezen 
al c  taraf ndan hesaplanm  konum, h z ve zaman bilgisini içermektedir. Bu mesaj format nda her bir 
farkl  cihaz s n f  için farkl  standart mesaj cümleleri yay nlanmaktad r. Bu standart cümlelerin hepsi 
“$” ile ba lamakta ve tüm mesaj sat r  80 karakteri a amamaktad r. $ i aretinin hemen arkas nda cihaz 
s n f  iki harfli k saltma ile tan mlanmaktad r (örn. GPS, GP ile ifade edilmektedir). Bunlar n d nda 
ayr ca donan m üretici firmalar n kendi özel mesajlar n  da yay nlayabilmesi için firma tan ml  özel 
(proprietary) format alanlar  da tahsis edilmi tir. Bu formatlar ise $ i aretinin hemen arkas ndan 
mesaj n firma tan ml  özel mesaj oldu unu ifade eden “P” harfi ile tan mlanmaktad r. Sabit GNSS 
a lar nda gezen al c lar taraf ndan control merkezine gönderilen al c  yakla k konumlar  GGA mesaj  
eklinde olup, buna ili kin örnek yap  ve bunlar n aç klamas  (orjinal hali ile) a a da görülmektedir. 

 
$GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F 

Sentence ID    $GPGGA  
UTC Time    092204.999                hhmmss.sss 
Latitude              3952.5589                  ddmm.mmmm  
N/S Indicator       N                               N = North, S = South 
Longitude            03234.5084                dddmm.mmmm  
E/W Indicator       E                              E = East, W = West 
Position Fix          1                              0= Invalid, 1= Valid SPS, 2= Valid DGPS, 3= Valid PPS 
Satellites Used     06                             Satellites being used (0-12) 
HDOP                  03.1                         Horizontal dilution of precision 
Altitude               1288.5                      Altitude (WGS-84 ellipsoid) 
Altitude Units       M                             M= Meters 
Geoid Separation                                 Geoid separation (WGS-84 ellipsoid) 
Seperation Units                                  M= Meters 
Time since DGPS                                 in seconds 
DGPS Station ID    
Checksum           *1F                           always begin with *   

 
 2. CMR+ : Topcon, Trimble, Leica, Novatel ve Ashtech al c lar  taraf ndan 
kullan labilmektedir. Ancak, Trimble firmas n n bu formatta yapm  oldu u yeni eklemelerle CMRx 
(CMR, CMR+, CMR6 vb.) olarak tekrar firma tan ml  özel format haline dönü türülmü tür. Ba ka bir 
deyi le, bu formata ait son eklemeler ve yeni format de i iklikleri genel kullan ma aç lmam t r. Bu 
nedenle uygulamada bu format herkese aç k olan versiyonu “public version” olarak ifade edilmektedir. 
Bu formattaki düzeltmeler yaln zca yeni model Trimble marka al c lar taraf ndan okunabildi inden 
CMRx format  firma tan ml  özel format olarak kabul edilmektedir. 
 
 3. BINEX (BINary EXchange): GNSS ve SBAS tabanl  kullan mlar içindir. UNAVCO (ABD) 
taraf ndan geli tirilmektedir. çeri inde RINEX gözlem, navigasyon ve meteorolojik bilgileri, IONEX 
(Ionosphere Exchange), efemeris, SINEX (Software Inedependent Exchange) vd. bilgiler 
bulunmaktad r. Topcon, Ashtech ve Trimble al c lar n n baz  modelleri taraf ndan desteklenmektedir. 
Henüz tan mlanma a amas  bitmedi i için standart GNSS veri protokolü olarak kullan lmamaktad r. 
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4. RTCM SC104: Gerçek zamanl  veri aktar m  için uluslar aras  bir standartt r. Verileri 
NMEA’n n aksine “binary” formattad r. RTCM versiyonlar  a a daki ekilde s n fland r labilir.  

 
 * RTCM 2.0 (kod düzeltmesi---DGPS) 
 * RTCM 2.1 (kod+faz düzelt.---RTK) 
 * RTCM 2.2 (….+ GLONASS) 
 * RTCM 2.3 (….+ GPS anten tan m ) 
 * RTCM 3.0 (….+ RTK+ GNSS) 
 * RTCM 3.1 (….+ Network RTK) 

 
Buradan da görülece i gibi sabit GNSS a  (CORS/A -RTK) ili kili düzeltme yay nlar  

RTCM3x versiyonu kapsam nda yay nlanmaktad r.  
 

 5. NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol): GNSS verilerinin internet 
üzerinden yay nlanmas  amac yla geli tirilmi  bir uygulama protokolüdür. Bir GNSS veri format  
olmay p, verilerin internet üzerinden nas l yay nlanaca n  tan mlayan bir protokoldür.  Ntrip, RTCM 
taraf ndan kullan lmas  önerilen bir standartt r. Tan m ndaki “RTCM” kelimesinin tersine yaln zca 
RTCM mesaj format  ile s n rland r lm  olmay p, her türlü GNSS verisinin yay nlamas nda 
kullan labilmektedir. Ntrip http tabanl  çal r ve veri aktar m nda TCP (Transmission Control 
Protocol) kullan r. 
 
GNSS a lar n n modellenmesi genel olarak iki a amal  bir i lemdir. Bunlardan birincisi uzay 
durumunun modellenmesidir. Uzay durumunun modellenmesi uydu saatlerinin modellenmesi, uydu 
yörüngelerinin modellenmesi, iyonosferik ve troposferik etkilerin modellenmesi olarak özetlenebilir. 
Günümüzde uzay durum modellemesi yaln zca referans istasyonlar n n olu turdu u a  bölgesi için 
yap lmaktad r. kinci a ama ise gözlem uzay n n modellenmesidir. Bu a ama durum uzay  
modellenmesi ile elde edilen parametrelerin (veya düzeltmelerin) gezen al c lara aktar lmas  ve gezen 
al c lar taraf ndan bu düzeltmelerin kendi ölçülerine uygulanmas d r. Ba ka bir ifadeyle RTK a  
düzeltmelerinin gözlem uzay nda modellenmesi, referans istasyonlar nda hesaplanan düzeltmelerin 
gezen al c lar taraf ndan kullan lmas  ile yap l r. Dolay s yla, RTK a  uygulamalar nda kullan c lara 
düzeltme gönderilmesinde kullan lan yönteme gözlem uzay  modellemesi denir. Söz konusu A -RTK 
düzeltmeleri kullan c lara RTCM standard  olan dört temel veri aktarma yöntemiyle yay nlanmaktad r 
(KAHVEC  2009b): 
 
  a. Sanal Referans stasyonu (VRS: Virtual Reference Station) Yöntemi: VRS, üzerine alet 
kurulmam  hayali bir istasyon olup, gezen al c dan yaln zca birkaç metre uzakl ktad r. Bu yöntemde, 
çal ma bölgesinde bulunan referans istasyonlar  a  hesap ve kontrol merkezine veri ileti im hatt  ile 
ba l d r ve bu istasyonlara ait veriler sürekli olarak merkeze aktar lmaktad r. Gezen al c  ölçü an ndaki 
yakla k konumunu hesaplamalar n yap ld  ve veri ar ivinin bulundu u ana kontrol istasyonuna 
gönderir. Ana kontrol istasyonundaki sunucuda VRS verisi olu turularak RTCM 20/21 mesaj  eklinde 
kullan c ya tekrar gönderilir. Buradaki temel gereksinim, kullan lan gezen al c lar n RTCM 20/21 
mesaj format n  desteklemesi ve kendi konumlar n  ana kontrol istasyonuna gönderebilmesidir. 
Kullan c n n bulundu u yeri sürekli olarak ana kontrol istasyonuna gönderebilmesi ve oradan veri 
alabilmesi için çift tarafl  ileti im olmal d r. Ana kontrol istasyonunda kullan lacak sunucunun 
kapasitesi ise VRS hizmetine e  zamanl  olarak ba lanabilecek kullan c  say s  aç s ndan bir k s tlama 
olu turmaktad r. Ayr ca, gezen al c lar hemen yan ndaki bir noktay  sabit kabul edip mesafe ba ml  
hatalar olmad  varsay m yla hesaplama yapt ndan, kinematik uygulamalarda VRS’ye olan mesafe 
artt kça dikkate al nmam  olan bu hatalar önemli bir seviyeye gelmektedir. 
 

b. Geli tirilmi  Sanal Referans stasyonu Yöntemi (PRS: Pseudo Reference Station): PRS 
tekni i VRS tekni inin geli tirilmi  bir ekli olup Geo++ yaz l m firmas  taraf ndan 
gerçekle tirilmi tir. VRS yönteminde gezen al c  mesafe ba ml  hatalar  dikkate almad  için belirli 
bir uzakl ktan sonraki art k (residual) hatalar  modelleyememektedir. Bu yöntemde gezen al c  
konumu kontrol merkezine gönderilmekte ve bu konuma ait düzeltmeler ve sanal referans istasyonu 
gözlemleri gezen al c  için hesaplan p geri gönderilmektedir. Bunun sonucunda da özellikle kinematik 
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uygulay c lar mesafe ba ml  hatalarla yüklü sonuçlar elde etmektedirler (gezen al c  yaz l m ndaki 
k s tlamalar nedeniyle VRS konumu hep sabit al nmak zorundad r). PRS yönteminde ise (VRS’de 
oldu u gibi) referans istasyonu gözlemleri ve durum parametreleri gezen al c n n yakla k konumu 
için gönderilir ancak burada VRS’den farkl  olarak gezen al c n n yakla k konumu için en uygun 
gözlem uzay  modellemesi yap l r. Hesaplarda kullan lan gezen al c  koordinatlar  ve tekrar gezen 
al c ya gönderilen PRS düzeltmeleri için bir mesafe s n rlamas  vard r (örn. gezen al c n n yakla k 5 
km yar çapl  bir alan na ait de erlerdir.), (BAGGE 2006).  
 
 c. Alan Düzeltme Parametreleri Yöntemi (FKP; Flaechen Korrektur Parameter): FKP, Alman 
SAPOS (SAtellite POSitioning) grubu taraf ndan gündeme getirilmi  bir yöntemdir. SAPOS a nda 
servis sa lay c lar, RTCM 2.3 standard nda Mesaj-59’a ilave donan m ba ml  özel mesajla hizmet 
vermektedirler. Söz konusu ilave mesaj n içeri ini, mevcut bir referans istasyonu çevresindeki lineer 
iyonosferik ve geometrik düzeltme (troposfer ve yörünge) parametreleri olu turmaktad r. Bu lineer 
düzeltmeler do u-bat  ve kuzey-güney do rultular ndaki ppm cinsinden de i imleri ifade 
etmektedirler. Söz konusu düzeltmeler tüm sabit istasyon verilerinden yararlanarak hesaplanmaktad r. 
Bu düzeltmeler gezen al c lar n bulunduklar  yere için enterpolasyon amaçl  yada VRS verisi olarak 
kullan labilirler. Tek yönlü ileti im yeterli olup, e  zamanl  kullan c  say s  s n rlamas  yoktur. 
 
 ç. Ana-Yard mc  Referans stasyonlar  (MAC; Master-Auxiliary Reference Stations): MAC 
yöntemi, “RTCM V3.1 A  Mesajlar “ format n n temelini olu turmaktad r. MAC yönteminin temel 
prensibi; bir merkez referans istasyonu (master) ve onun “RTCM V3.1 Mesaj 1004” format nda tüm 
ham ölçü verileri ile di er (auxiliary, yard mc ) referans istasyonlar n n azalt lm  verilerini birlikte 
kullanmakt r. MAC prensibinde referans istasyonlar  ile uydular aras ndaki faz uzakl klar  ortak bir 
belirsizlik seviyesine getirilmektedir. Burada, tüm referans istasyonlar nda kaydedilen faz gözlemleri 
aras nda ikili faz farklar  olu turularak tamsay  bilinmeyenleri elimine edilmektedir. Böylece, a  
modellemesinde faz bilinmeyenlerinin çözümü minimum seviyeye dü ürülerek, geriye kalan 
iyonosfer, troposfer ve uydu yörünge hatalar  yüksek do rulukta modellendirilmektedir. A  yap s nda 
modellendirmede ortaya ç kan büyük hacimli verileri aktarmaktan kaç nmak için; 
 
 * Ana istasyona ait tüm düzeltme ve koordinat bilgileri yay nlanmakta, 
 * A n di er referans istasyonlar  (yard mc , auxiliary) için yaln zca düzeltme ve koordinat 
farklar  yay nlanmaktad r. 
 
Bu yöntemdeki i lem ad mlar  k saca a a daki gibidir: 
 

1. Referans istasyonlar  verilerinin (kod ve faz ölçüleri, efemeris bilgisi, IONEX ve DCB) a  
hesap merkezine aktar lmas , 

2. A  belirsizlik (Ambiguity) çözümünün yap lmas , 
3. Gezen al c  için düzeltme hesaplanacak uygun alt a  olu turulur, 
4. Olu turulan alt a  referans istasyonlar  verilerinden yararlan larak MAC düzeltme farklar  

hesaplan r 
5. Olu turulan alt a da bir referans istasyonu (gezen al c ya en yak n olan) ana istasyon olur ve 

kendisine ait tüm ölçü ve düzeltmeleri, geri kalan referans (yard mc ) istasyonlar  düzeltme 
farklar n  yay nlarlar. 

6. Gezen al c  yay nlanan bu bilgileri kullanarak bulundu u yere ait atmosferik düzeltmeleri 
hesaplar (enterpole eder). Kendi belirsizlik (ambiguity) parametrelerini çözer ve konumunu 
belirler. 

 
Yukar daki i lem ad mlar ndan da görülece i gibi, MAC ile di er yöntemler aras ndaki en temel fark, 
hesaplamalar n bir bölümü hesap merkezinde yap lmak yerine gezen al c ya b rak lm t r. 
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5. SONUÇ VE ÖNER LER 
 
Sabit GNSS A lar n n kurulu undaki temel hedefler;  
 

a. Mümkün olan en yüksek do rulukta, 
b. En az sürede, 
c. Ham veri ve di er ürünlerin (düzeltme, zaman, h z, dönü üm parametreleri, atmosferik 

parametreler vb.) kullan c lara sa lanmas d r. 
 
Bu amaçla kurulacak a lar n kapasitesi, profesyonelli i ve hizmet kapsam  en az a a daki sorulara 
verilecek yan tlarla ekillenmektedir;  
 

a. Dü ünülen a  için kaç istasyon kurulacak? 
b. stasyonlar aras  uzakl klar ne kadar olacak? 
c. Veri toplama ve yay nlama s kl klar  ne kadar olacak? 
ç.  Veri ve ürünlerin a  merkezinden arazideki kullan c lara aktar m  için arada geçen süre 

(latency) ne kadar olacak (dolay s yla, a n kullan c lar  kimler olacak)? 
d.   stasyon tesisleri hangi standartlarda olacak? 
e.   Veri ileti imi nas l olacak? 
f.    A ’da kullan lacak donan m (GNSS al c  ve anten sistemleri) ile yaz l mlar hangi 

özelliklerde olmal d r? 
 
Hizmete sunulan bir “CORS” a n n kullan c  aç s ndan de eri; gerçek zamanl  ölçülerin ülke ulusal 
datumunda, yüksek do ruluk ve güvenirlikte, k sa sürede, sürekli olarak ve e  zamanl  kullan c  
s n rlamas  olmaks z n sa lanmas yla ölçülecektir. Bu da söz konusu a  i leten kurum/kurulu  
taraf ndan profesyonelce bir sistem kurulmas n  gerektirmektedir.  
 
Di er taraftan, ülkelerin mevcut klasik pasif GPS a lar n n (Örn. TUTGA) önemini, sorumlu kurumun 
olanaklar  ve yeteneklerine ba l  olarak 5-10 y l daha koruyaca  de erlendirilmektedir. Çünkü, yeni 
kurulmu  olan ve henüz teorik temelleri, klasik jeodezik a larda oldu u gibi, uygulamaya tam olarak 
yans t lamam  olan “CORS” a lar n n özellikle ülke datumunun belirlenmesi ve tektonik amaçl  
kullan labilmesi için uzun süreli veri ar ivine ve hesaplamalara gereksinim bulunmaktad r. Bu 
nedenle, söz konusu seviyeye gelinceye kadar mevcut klasik GPS a lar n n ikinci dereceden kontrol 
a  olarak kullan ma devam etmesi ve yeni tan mlanacak (ITRF’e ba l ) yar -dinamik uzaysal referans 
sisteminin bir parças  olarak de il, ona ba lant  ölçüleri yap lm  ve “CORS” a na dayal  ikinci 
dereceden bir a  olarak yararlan lmas  uygun bir çözüm olarak görülmektedir. 

 
Ülke a  ile farkl  yerel a lara belirli standartlar getirilerek ülke çap nda homojen, tek anlaml , do ru 
ve birbirleriyle ili kili (ayn  datumda)  koordinatlar elde edilmelidir. Gelecekte kullan c lar her zaman 
daha do ru ve güvenilir koordinat talebinde bulunacakt r. Hiçbir zaman hiçbir kullan c  daha az do ru 
koordinat istemeyecektir. Dolay s yla, “CORS” ile ölçü noktas nda en az zaman harcanarak, en 
geli mi  jeodezik alet ve tekniklerle mümkün olan en yüksek do rulukta konum bilgisi sa lanmal d r.  
 
Ülkelerdeki “CORS” a lar n n insanlar taraf ndan kullan m yo unlu u ve dolay s yla bu a lara 
duyulan gereksinimler artt kça yak n gelecekte internet üzerinden gerçek zamanl  (online) hesaplama 
hizmeti veren veri hesap merkezlerinin de faaliyete geçmesinin kaç n lmaz olaca  aç kt r.  
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Özet 
 
Heyelanlar, günümüz için de önemli bir çevre problemi olmaya devam etmektedir. Zaman zaman 
meydana gelen bu zemin hareketleri, bazen afetlere yol açabilir ve yol, baraj, köprü ve liman gibi 
çe itli mühendislik yap lar nda veya bunlar n çevresinde önemli derecede zararlara sebebiyet 
verebilir. Heyelanlar n olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kald rabilmek için, bunlar n 
izlenmesi ve mekanizmalar n n çözülmesi oldukça önemli ve gereklidir. Bunun için, çok disiplinli 
mühendislik çal malar na ihtiyaç vard r. Di er baz  deformasyon çe itlerinin izlenmesinde oldu u 
gibi, heyelanlar n izlenmesinde de,  jeodezik ve jeodezik olmayan yöntemler uygulanmaktad r. 
Jeodezik yöntemlerde yatay ve dü ey yöndeki deformasyonlar n belirlenmesi, bu amaç için kurulmu  
deformasyon a lar nda yap lan klasik ve/veya uydu bazl  ölçmelerin de erlendirilmesine dayan r. 
Jeodezik olmayan yöntemlerde ise yap da ve çevresinde farkl  derinliklerde meydana gelen 
deformasyonlar ve deformasyonlara neden olan yükler, su bas nc , taban suyu seviyesi, gerilme, 
s cakl k gibi de i ik faktörlerin büyüklükleri ve de i imleri de baz  özel donan mlarla ölçülür. 
 
Bu çal mada, oldukça önemli bir liman kompleksi olan stanbul, Ambarl  Liman Bölgesinde 1999 
y l ndan beri taraf m zdan sürdürülmekte olan heyelan izleme çal malar  anlat lm t r. Marmara 
Denizi k y s nda kurulmu  bulunan Ambarl  Liman sahas , büyük ölçüde eski ve k smen de diri 
heyelanlardan etkilenmi  bir bölgedir. Liman sahas  ve yak n çevresi, yer yer in a edilmi  heyelan 
önleme yap lar  deste inde yap la m  çok say da konteyner depolama sahalar , çimento fabrikalar , 
petrol depolama tesisleri, i letme binalar , kum ve hurda demir depolama sahalar  yan nda çok yo un 
bir araç trafi ine de sahiptir. stanbul’un en kapasiteli ve en i lek liman  durumunda olan bu 
kompleksin hizmetini kesintisiz ve verimli sürdürebilmesi, hayati önem ta maktad r. Bunun için, 
heyelanlar n izlenmesi ve yol açabilece i zararlar n önceden al nacak tedbirlerle önlenmesi oldukça 
önemlidir. Çal mada, uydu bazl  jeodezik yöntemlerle birlikte geoteknik yöntemler kullan larak 
ölçmeler yap lm  ve her iki yöntemden ula lan bir k s m sonuçlar verilmi tir. Bu sonuçlar, sadece 
bölgedeki heyelan mekanizmas n n çözülmesine yard mc  olmakla kalmam , ayn  zamanda kaz kl  
istinatlar gibi bölgede yap lm  heyelan önleme yap lar n n görevini tam olarak yerine getirip 
getirmedi i hakk nda da önemli bir bilgi kayna  olu turmaktad r. 
 
Anahtar Kelimeler: Heyelan, Deformasyon zleme, Jeodezik Teknikler, GPS, Ambarl  Liman  
 
 

LATEST RESULTS of LANDSLIDE MONITORING PROJECT in the  
HARBOR of AMBARLI REGION  

 
Abstract 
 
Landslide is an important problem occurs frequently, cause natural catastrophes. These may cause 
considerable damage on the engineering constructions such as buildings, roads, dams, subways and 
harbors etc. Therefore, monitoring of the landslides and solving of their mechanism are very 
important to prevent and reduce their negative effects. Deformation monitoring techniques that are 
accomplished by several methods such as periodical conventional geodetic surveying methods or by 
the use of electronic sensors have been used successfully in monitoring of the landslides. Recent 
developments in Global Positioning System (GPS) provide reliable and precise monitoring at the 
millimeter level in 3D positioning. 
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In this study, the landslide monitoring project realized in the Harbor of Ambarl  region, Avc lar-
Istanbul, between October 1999 to July 2009 is introduced. Ambarl  Harbor region is a custom and 
also includes several industrial buildings. The aim of the project is to monitor horizontal and vertical 
displacement of the area periodically by using GPS technique. The deformation network is measured 
periodically every 3 months via dual frequency GPS receivers. In addition to the geodetic methods, 
some geotechnical studies are also realized in the many drilling wells, which have inclinometers, 
piezometers and settlement gauges. Geotechnical measurements are performed every month. The 
adjusted 3D coordinates are obtained by means of the post-processing of the GPS data for every 
period. Then, the displacement vectors are calculated by comparing the last period to the reference 
period both in position and height. The results show that, there have been significant movements on 
the some deformation points in horizontal as well height. The results agree with that of the 
geotechnical research.  
 
Keywords: Landslide, Deformation Monitoring, Geodetic Techniques, GPS, Ambarl  Harbor 
 
 
1. Giri  
 
Cisimlerdeki geometrik de i imlerin izlenmesi, belirlenmesi ve tan mlanmas  uzun zamandan beri 
üzerinde u ra lan konulardand r. Çünkü, üzerinde ya ad m z do al ortamda veya insan eliyle in a 
edilen yap larda ortaya ç kabilecek geometrik de i imlerin sonuçlar , insan hayat n n güvenli i ile 
do rudan ilgilidir. Bundan dolay , bu konuya olan duyarl l k artarak devam etmektedir. Gerek yer 
kabu u hareketlerini gerekse, mühendislik yap lar  ve yak n çevresinde meydana gelebilecek 
geometrik de i imleri belirlemek amac yla yap lan ölçmeler “Deformasyon Ölçmeleri”, Bu ölçülerin 
de erlendirilerek deformasyonlar n belirlenmesi ve yorumlanmas  “Deformasyon Analizi” olarak 
isimlendirilir. Deformasyonlar, jeodezik ve jeodezik olmayan yöntemlerle izlenmektedir. Jeodezik 
yöntemde deformasyon izlenmesi, kontrol a lar nda yap lan klasik veya uydu bazl  ölçmelerin 
de erlendirilmesine dayan r. Jeodezik olmayan yöntemler için fotogrametrik yöntem (Uzaktan 
Alg lama Yöntemi), özel baz  aletler (inklinometre, piezometre, oturma kolonu, strangage, 
extensometre vb.) kullanan geoteknik yöntemler örnek olarak verilebilir. Bu yöntemlerin tamam nda 
benzer analiz teknikleri kullan l r. Deformasyon ölçmelerinde farkl  tekniklerin birlikte kullan ld  
alanlardan birsi de heyelanlar n izlenmesidir. Heyelanlar, bazen önemli ölçüde can ve mal kayb na yol 
açabilen tabii olaylard r. Ülkemizde oldu u gibi dünyan n bir çok yerinde de, heyelanlar n izlenmesi 
ve muhtemel zararlar n n önlenmesi veya azalt lmas  do rultusunda çok say da çal malar n yap ld  
bilinmektedir (Ahmad v.d.,1999; Barberalla v.d.,1988; Çelik v.d.,1999; Glowacka v.d., 2001; 
Hartinger v.d.,2000; Kalkan v.d.,2005; Vichas v.d.,2001).  
 
Bu çal mada, heyelanlardan ve heyelan izleme tekniklerinden k saca bahsedilmi  ve uygulama olarak, 
farkl  tekniklerin bir arada kullan ld  Avc lar-Ambarl  heyelan bölgesinde 1999’dan beri yap lmakta 
olan heyelan izleme çal mas  ve sonuçlar  aktar lm t r.  

 
 
2. Heyelan ve Heyelan Çe itleri 
 
Toprak, ta  veya bunlar n kar mlar ndan olu an bir zeminin ya da çe itli kayaçlar n, bir yüzey 
üzerinde a a ya veya d ar ya do ru hissedilir bir ekilde hareket etmesine heyelan denir. Heyelanlar 
hareketin h z na, malzemenin türüne göre s n flara ayr lm  ve özel isimler verilmi tir (URL1, URL2) 
( ekil.1).  
 
Heyelanlar  izlemek ve mekanizmas n  belirlemek için uygulanan birçok ölçme yöntemi ve donan m  
mevcuttur. Klasik Jeodezik Ölçme Teknikleri yan nda, Uydu bazl  GPS Ölçme Tekni i, Uzaktan 
Alg lama Tekni i ve heyelan mekanizmas n  belirlemeye yönelik inklinometre, piezometre ve 
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manyetik oturma kolonu gibi özel donan mlar kullanan ölçme teknikleri de söz konusudur. Burada 
öncelikle jeodezik olmayan bu ölçme teknikleri ve donan mlar ndan k saca söz edilecektir. 
 

 
 

ekil 1. Heyelan tiplerinden örnekler 
 
 
3. Heyelanlar n zlenmesinde Jeodezik Olmayan Teknikler ve Özel donan mlar  
 
a-) nklinometre: nklinometreler zemin hareketlerinin ve yap sal deformasyonlar n izlenmesinde 
geni  kullan m alan  bulan ölçme aletleridir. Bunlar; 

- ev ve heyelan hareketlerinin izlenmesinde ve heyelan mekanizmalar n n belirlenmesinde, 
- Barajlarda, toprak seddelerde ve bir k s m yap larda farkl  derinliklerdeki yatay deformasyonlar n 

ölçülmesinde kullan l r. 
 

Ölçmeler, sahada uygun noktalarda aç lacak özel sondaj kuyular nda, belirlenen derinliklerde ve 
uygun periyotlarda yap lacak inklinometre okumalar  arac l  ile yap l r. Deformasyonun belirlenmesi 
i lemi, seçilen bir referans dü eyine göre, belirli derinliklerde e im de i imlerinin ve seçilen referans 
koordinat sistemine göre koordinat de i imlerinin ölçülmesi ve entegrasyon metotlar  kullan larak bu 
de i imlerin yatay deformasyon de erine dönü türülmesi eklinde yap l r (URL3).  
 
nklinometrelerin yerle tirilmesinde, öncelikle hareketli zonu geçip durayl  seviyeye ula acak ekilde 

dü ey sondaj kuyular  aç l r ve bu kuyular içine inklinometre k l flar  yerle tirilir. Bu k l flarla birlikte, 
kuyu çeperinin dört yönlü e imini kaydeden inco probu, kontrol kablosu ve çekme aparatlar  toplam 
bir sistemi olu turur ( ekil 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 2.  nklonometre donan m  ve probun çal ma prensibi  
Ölçme i leminde prob, kuyunun taban na indirilerek yukar ya do ru sabit aral klarda (0.5m, 1m, 2m 
gibi) çekilir ve okumalar kaydedilir. lk s f r okumas ndan sonra belirli periyotlarda di er okumalar 
al n r ve bu okumalar s f r okumalar  ile k yaslanarak farklar olu turulur. lem, özel bir yaz l m 
deste i ile gerçekle tirilir. Bu konuda daha geni  bilgi Alkan ve di . (2005) ve Kalkan (2005)’de yer 
almaktad r. 
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b-)  Piezometre: Piezometre, suya doygun veya yar  doygun zeminlerde su seviyesi veya bo luk 
suyu bas nc n  ölçmekte kullan l r. Aç k ve kapal  uçlu olmak üzere iki tip piezometre vard r. Kapal  
uçlu ve elektrikli olan piezometreler uzun süreli (yakla k 10 y l) ölçmelerde yüksek güvenilirli e 
sahiptir ve bo luk suyu bas nc n  ölçmek için piyasadaki performans  en yüksek cihaz olarak bilinir 
(Kalkan ve di ., 2001 ve 2002). Piezometre cihaz , özel olarak aç lm  sondaj kuyular  içine özenle 
yerle tirilir ( ekil 3). Bir kuyu içinde de i ik derinliklerde birden fazla sensörle bas nç de i imleri 
ölçülür ve özel bir yaz l m deste i ile bu farklar ayn  zamanda grafik gösterime dönü türülür.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3.  Piezometrenin yerle tirilmesi ve çal ma prensibi 
 
 
c-)  Manyetik Oturma Kolonlar : Heyelan riski ta yan bölgelerde, belirlenen derinliklerde 
zemindeki oturmalar n (dü ey hareketlerin) ölçülmesi, zeminin heyelanla ili kisinin belirlenmesi 
aç s ndan önemlidir. Zemin içerisindeki farkl  derinliklerde dü ey hareketlerin ölçülmesi, manyetik 
oturma kolonlar  (settlement guages)  ile yap lmaktad r. Oturma kolonlar  evlerde, heyelanl  
bölgelerde, seddelerde, temel altlar nda, yeralt  kaz lar nda, barajlarda vb. yerlerde kullan l r. 
 
Oturma kolonlar , sondaj kuyusu içerisine yerle tirilen bir boruya ba l  manyetik halkalardan olu ur 
( ekil 4). Bu borunun içine belirli zaman aral klar nda bir probe indirilerek her iki manyetik halkan n 
dü ey hareketi ölçülür. Özel bir yaz l mla de erlendirilen ölçüler sahan n oturma profilini verecek 
ekilde çizgisel sonuçlara dönü türülür. Ayn  zamanda bu sonuçlardan, sahan n dü ey 

deformasyonunu tamamlay p tamamlamad  da belirli analizlerle anla labilir. 
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ekil 4. Manyetik Oturma Kolonu ve Yap s  

 

 

4.  Ambarl  Liman Bölgesinde Heyelanlar n zlenmesi 
 
Heyelanlar n farkl  yöntemlerle izlenmesine ait özgün bir uygulama, stanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, 
Yakuplu Beldesi s n rlar  içinde yer alan Alta  Ambarl  Liman Sahas nda gerçekle tirilmi tir ( ekil 
5a).  
 

ekil 5a.   Heyelan izlenen bölge ve GPS 
referans a  

ekil 5b.  Liman bölgesi ve obje (deformasyon) 
noktalar  

 
Çal ma, Afet leri Genel Müdürlü ü’nün talebi üzerine TÜ Ar-Ge letmesi ile Alta  Ambarl  
Liman letmeleri Tic. A. . aras nda Eylül 1999’da yap lan bir protokol çerçevesinde ba lat lm t r. 
Bu proje ile potansiyel heyelan riski ta yan söz konusu liman sahas nda jeodezik ve jeodezik olmayan 
yöntemlerle heyelan n izlenmesi ve heyelan mekanizmas n n çözülmesi amaçlanm t r. Bunun için 
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sa lam zeminlerde seçilmi  5 referans noktas  ( ekil 5a) ve hareket beklenen bölgede seçilmi  23 obje 
(deformasyon) noktas  ( ekil 5b ve ekil 6) ile birlikte toplam 28 noktal  bir deformasyon a  
olu turulmu tur. Söz konusu a n ölçmeleri GPS ölçme tekni i ile üç ayl k periyotlarda yap lmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ekil 6.  Obje noktalar ndan olu an deformasyon a  
 
Bundan ba ka, sahadaki heyelan n geometrisini ç kartmak, zemin profilini görmek ve heyelan 
mekanizmas n  çözebilmek amac yla uygun yerlerde seçilen 15 noktada, 20 m. ile 50 m. aras nda 
de i en derinliklerde toplam 520 m. sondaj kuyusu aç lm t r. Bu kuyulardan 9 tanesine inklinometre, 
3 tanesine Piezometre, 3 tanesine de Magnetik Oturma Kolonu donat m  yerle tirilmi  olup bir ayl k 
periyotlarda ölçmeler yap lmaktad r.  
 
Temmuz 2009 itibariyle GPS a nda toplam 27 periyot (0,1,2,...25,26) ölçme gerçekle tirilmi tir. 
Ekim 1999 da yap lan 0. periyot sonuçlar  ile ubat 2000 de yap lan 1. periyot sonuçlar  5 noktal  
referans a  için istatistiksel olarak kar la t r lm  ve noktalardan bir k sm n n hareket etti i 
anla lm t r. Buna kar l k daha sonraki periyotlarda ana a daki sabit noktalar için genellikle anlaml  
hareket belirlenememi tir. Sabit noktalar n baz s nda meydana gelen bu hareketin nedeninin, bu 
tarihlerde meydana gelmi  olan 7.2 iddetindeki Düzce-Kayna l  depremi ile 5.8 iddetindeki stanbul 
depremleri oldu u san lmaktad r. Bu sebeple kar la t rmada 0. periyot yerine 1. periyot esas 
al nm t r. Burada 1. periyot (baz  noktalarda daha sonraki ilgili periyot) ile 25. periyot sonuçlar  
kar la t r larak fark vektörleri olu turulmu  ve deformasyon noktalar nda anlaml  hareket olup 
olmad  ara t r lm t r. Bulunan sonuçlar ekil 7 a,b de ve Tablo 1 de özet olarak verilmi tir. 
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ekil 7a.  Her bir obje noktas n n (X;Y) do rultular ndaki fark vektörleri 

( ubat 2009 sonuçlar ) 
 
 

 
ekil 7b.  Her bir obje noktas n n GPS yüksekliklerine ait fark vektörleri 

( ubat 2009 sonuçlar ) 
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Tablo 1.  Her bir noktan n fark vektörleri ve s n r de erleri ( ubat 2009 sonuçlar ) 

NN 

Konum 

Hareket

Yükseklik 

Hareket 
Fark  

Vektörü 

(*)vd  (mm) 

S n r 
De er 

vD  (mm) 

Fark 
Vektörü 

(*)hd (mm) 

S n r  
De er 

hD  
(mm) 

1 21.0 4.7 Var 15.4 6.8 Var 
6/1 - - - - - - 
7 115.6 8.6 Var 1.0 9.5 - 
8 133.8 5.4 Var -19.9 7.3 Var 
9 - - - - - - 

10/1 7.0 11.6 - 37.0 14.7 Var 
11 31.1 5.4 Var 26.3 8.8 Var 

12/2 31.6 5.9 Var 16.0 9.7 Var 
14/1 96.6 2.4 Var -102.0 3.3 Var 
15 151.7 5.4 Var 33.5 10.5 Var 
16 11.6 5.9 Var 35.8 9.8 Var 

17/1 - - - - - - 
18/2 - - - - - - 
19/3 - - - - - - 
20/1 25.0 10.6 Var -15.5 16.4 - 
21/3 8.2 9.7 - 62.0 18.1 Var 
22 46.8 6.0 Var 29.2 7.4 Var 
23 92.9 8.3 Var 35.7 9.2 Var 
24 1340.9 8.6 Var -286.5 12.5 Var 
25 1.7 7.9 - -12.5 9.8 Var 

5576 2.7 4.1 - 3.7 6.3 - 
5577 63.3 5.3 Var 4.1 6.2 - 

 
Projenin ba lang c ndan beri anlaml  say labilecek en büyük hareketlerin belirlendi i 23 ve 24 
numaral  noktalardaki yatay ve dü ey hareketler 14. periyot sonras  çok yava lam  ve durma 
noktas na gelmi tir ( ekil 8). Bunun da sebebi 14. periyot öncesi in a edilmi  olan kaz kl  heyelan 
önleme yap lar  oldu u anla lmaktad r.  
 

  

ekil 8.  23 ve 24 numaral  noktalar için 25. ve 14. periyotlar aras ndaki farklar 
Söz konusu bölgedeki heyelan hareketlerini izleyerek heyelan mekanizmas n  belirleyebilmek 
amac yla daha önceden belirlenen yerlerde tesis edilmi  olan 9 adet inklinometre donat m nda ayda bir 
ölçmeler yap larak veri toplay c lara depolanmaktad r. Ölçülen bu e im de i imleri bilgisayar 
ortam nda özel bir yaz l m deste inde yatay deformasyon de erlerine dönü türülmekte ve sonuç da her 

Farklar Farklar 
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bir inklinometre için kutupsal diyagramda hareketin yönü ve miktar , Y ve X eksenleri 
do rultusundaki hareketler, toplam bile ke hareketi ve kayma aç s  elde edilerek özel diyagramlar 
eklinde verilmektedir. Bir örnek ç kt  olarak ALTA  22 kuyusundaki inklinometre ölçmelerinin 

Nisan 2008 ile ubat 2009 aras nda meydana gelen toplam hareket ve kutupsal hareket diyagramlar  
ekil 9 ve ekil 10’da verilmi tir. Bu inklinometrede ubat 2009 da 22 mm’nin üzerinde toplam 

deformasyon meydana gelmi  ve bu anlaml  hareketin yakla k 22 metrelerden itibaren yüzeye do ru 
artarak geli ti i görülmektedir. Bu hareket mart ay nda 30 mm’ nin üzerine ç km t r. 
 

 
ekil 9.  Alta  22 kuyusunda 2008-2009 y l  içerisindeki aylara göre meydana gelen deformasyonlar 

 

 
(Yatay) 

 

 
ekil 10.  nklinometre sonuçlar ndan kutupsal diyagram ve toplam hareket diyagram  

Bo luk suyu bas nc ndaki de i imi izlemek için yerle tirilmi  olan 3 adet piezometrenin her birisinde 
de i ik derinliklere yerle tirilmi  dört adet sensörle bo luk suyu bas nc ndaki de i imler ölçülmü tür. 
Mevsimsel ya lara ve zeminin drenaj na ba l  olarak bo luk suyu bas nc n n de i ti i gözlenmekte 
ve bas nç de i imleri yüzeye yak n tabakalarda yüksek de erde iken alt tabakalarda azalan 
de erlerdedir. Ana heyelan n ortas ndan geçen aks üzerine yerle tirilmi  olan piezometre-5’e ait sonuç 
grafikleri ekil 11’de verilmi tir.  

(Dü ey) 
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ekil 11.  Piezometre-5’deki ölçmelerden bulunan bo luk suyu bas nc  de i imleri 

 
Zemin içerisindeki farkl  derinliklerde dü ey hareketlerin izlenmesi amac yla yerle tirilen manyetik 
oturma kolonlar  ayl k periyotlarda ölçülerek, farkl  derinliklerdeki zemin oturmalar  izlenmi tir. Her 
bir kuyuda dört farkl  derinlikten periyodik okumalar al narak de erlendirilmi  ve oturma-zaman 
grafikleri çizilmi tir. Manyetik Oturma Kolonu-1 için bu ring derinlikleri, Ring-1=3.2 m; Ring-2=9.1 
m; Ring-3=15.7 m; Ring-4=19.4 m’dir. Mart 2008-Mart 2009 aras  1 y ll k dönem için Ring-2’de 
meydana gelmi  olan oturmalar ekil 12’de grafik olarak verilmi tir. Bu grafi in incelenmesinden, 
Mart-Haziran aras  toplam 2 cm’lik azalan bir oturma,  Haziran’dan Temmuz’a 2 cm’lik ani bir 
yükselme, A ustos’ta tekrar 2 cm’lik ani bir oturma, Eylül’de 1 cm’lik yükselme, Aral k’tan Ocak’a 
1cm’lik oturma, Ocak’tan ubat’a 2 cm’den fazla bir yükselme ve Mart’ta tekrar Ocak’taki seviyeye 
dü tü ü görülmektedir. 
 

 
ekil 12. Manyetik oturma kolonu 1 için Ring-2’de gerçekle en oturma-zaman grafi i 

5.  Sonuçlar 
 
Jeodezik yöntemde kullan lan geleneksel yöntemler yan nda GPS ile deformasyon izlenmesi yöntemi 
yayg n olarak kullan lmaktad r. Bunun yan nda, inklinometre, strangage, extensometre, magnetometre, 
laser do rultu ölçerler vb. ölçme donan mlar  ile deformasyon izleme teknikleri de özellikle 
deformasyon (heyelan) mekanizmas n n çözülmesinde kullan lmaktad r. Baz  durumlarda önemli 
ölçüde can ve mal kayb na neden olabilen heyelanlar n ve yer alt ndaki yatay-dü ey deformasyonlar n 
izlenmesi ve muhtemel zararlar n n önlenmesi veya azalt lmas  oldukça önem ta maktad r. 
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Bu çal mada, potansiyel heyelan riski ta yan Alta  Ambarl  Liman Bölgesinde jeodezik ve jeodezik 
olmayan yöntemler birlikte uygulanarak 1999 y l ndan beri heyelanlar izlenmi  ve imdiye kadar 27 
periyot ölçme yap larak hareketlerin büyüklükleri ile birlikte kayma yüzeyleri de belirlenmeye 
çal lm t r. Ula lan sonuçlara göre, en büyük hareket geli en 24 numaral  nokta için, GPS 
sonuçlar ndan yakla k 134 cm. yatay hareket, -29 cm. dü ey hareket belirlenmi tir. Ancak, 14. 
Periyot sonras nda bu hareketler oldukça yava lam  ve yatayda yakla k 22 mm ve dü eyde yakla k 
30 mm düzeyinde kalm t r. Di er taraftan yak n bölgede yer alan inklinometre sonuçlar ndan da ayn  
yönlü benzer sonuçlar elde edilmi tir.  
 
Yap la ma zorunlulu u olan heyelan riskli bölgelerde heyelan mekanizmas n n çözülmesi büyük önem 
ta maktad r. Aksi takdirde zemine uygun olmayan projeler yap lmakta, yap lar in a edilebilmektedir. 
Bu bölge için heyelan  önleme yap s  olarak dü ünülmü  olan kaz kl  temel veya istinatlarda önceleri 
genellikle yakla k 20 m’lik kaz klar çak lmas  öngörülürken bölgede, baz  yerler için 30 m. den daha 
derinden geçen kayma yüzeyleri belirlenmi tir. Bu bulgulara uygun olarak yeteri derinlikte yap lan 
heyelan önleme yap lar n n kendilerinden beklenen sonuçlar  verdi i ve heyelanlar  önledi i 
görülmü tür. 
 
 
Kaynaklar 
 

Ahmad, R., ve McCalpin, J.P.,  (1999). Landslide Susceptibility Maps for Kingston 
Metropolitan Area, Jamaica, Publication No.5, Unit for Disaster Studies, University of the 
West Indies, Mona, Kingston 7, Jamaica. 
 
Alkan, R.M., Kalkan, Y., Bilgi, S., (2005). Forming The Geodetic Infrastructure of 
Engineering Projects by GPS and Different Levelling Methods,  International Symposium on 
Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, 
Sofia, Bulgaria. 
 
Barbarella, M., Bitelli,G., Folloni,G., (1988). Deformation Surveys of Landslides Using 
Terrestrial Measurements and Space Techniques, 5. International (FIG) Symposium on 
Deformation Measurement and 5. Canadian Symposium on Mining Surveying and Rock 
Deformation Measurements. Proceedings 6-9, Frederiction, New Brunswick, Canada. 
 
Çelik,R.N., Ayan,T., Denli H.H., Ozludemir T., (1999). Land Sliding Monitoring Using GPS 
and Conventional Techniques in Gurp nar,  Third Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 
839-848, stanbul/Turkey. 
 
Glowacka, E., Gonzalez, J.J., Nava F.A. Farfan F., Díaz de Cossio G, (2001). Monitoring 
Surface Deformation in the Mexicali Valley, B.C., Mexico. 10. FIG International Symposium 
on Deformation Measurements, pp. 175-179, California, USA. 
 
Hartinger, H., Brunner, F. K., (2000). Development of a Monitoring System of Lanslide 
Motions Using GPS, Proc. of 9th FIG Int. Symp. Deformation Measurements, pp.29-38, 
Olsztyn, Poland. 
 
Kalkan, Y., Alkan, R. M., Yanalak, M. Erden, T. ve Bilgi, S., (2005-2009). Ambarl  Alta  
Liman Tesisleri Sahas nda Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle Heyelan zleme Çal mas , 
Teknik Rapor, TÜ Döner Sermaye letmeleri. 
 
Kalkan, Y., Baykal, O. Alkan, R. M. Yanalak M. ve Erden, T., (2002). Deformation 
Monitoring with Geodetic and Geotechnical Methods: Case Study in Ambarli Region, Proc. of 
the International Symposium on Geographic Information Systems, 354-364, Istanbul, Turkey. 
 



4. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

14-16 Ekim 2009 / KTÜ - TRABZON

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

364

Kalkan, Y., Alkan, R.M., Yanalak, M., Tari, E. and Erden, T., (2001). Landslide Monitoring 
Project of Ambarli Harbor with Geodestic and Geotechnic Methods, Technical Report, 
Istanbul Technical University Foundation, Istanbul. 
 
Kalkan, Y., Y ld r m, H., Alkan, R.M., ...vd., (2001). Alta  Ambarl  Liman Tesisleri 
Sahas nda Geoteknik ve Jeodezik Yöntemlerle Heyelan zleme çal mas , Teknik Rapor, 
I.T.Ü. geli tirme Vakf  AR-GE letmesi, stanbul. 
 
Vichas,C., Skourtis,C., Stiros,S., (2001). Kinematics of Landslide Over the Polyphyton 
Reservoir (Greece), 10. FIG International Symposium on Deformation Measurements, pp. 71-
76California, USA. 
 
 
URL1, Heyelan Nedir?, (2009)  
http://www.kureselfelaket.com 
 
URL2, Heyelan Nedir?, (2009) 
http://www.nuveforum.net/1540-fiziki-cografya/60401-heyelan-nedir/  
 
URL3, Sisgeo Web Page, (2009) 
http://www.sisgeo.com 

 



4. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

14-16 Ekim 2009 / KTÜ - TRABZON 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

365

SK  GERÇEK ZAMANLI SAB T GNSS A I ( SK -UKBS):TES S  VE 
PRAT K UYGULAMALAR 

 
Muzaffer KAHVEC 1, Hakan KARAGÖZ2, Engin GÜLAL3, Ünal KARTAL4, Salih 

ERO LU4, Bayram TOKMAK4 

 

1GNSS Harita Teknik Dan manl k, Ankara, muzaffer.kahveci@hotmail.com 
2 Paksoy Teknik Hizmetler, Ankara, karagöz@paksoyteknik.com.tr 

3 Y ld z Teknik Üniversitesi, stanbul, egulal@yildiz.edu.tr 
4 stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, stanbul,  ukartal@iski.gov.tr 

 
Özet 

Uydularla konum belirleme sistemleri ile bulundu umuz yerin yada yeryüzündeki herhangi bir yerin 
koordinatlar n  gerçek zamanl  ve çok hassas olarak belirlemek günümüzde olanakl  hale gelmi tir. 
Uydu sistemlerinden etkin ve ekonomik olarak yararlanabilmek için, geli mi  ülkelerde yerel 
yönetimler ve/veya eyaletler taraf ndan gerçek zamanl  sabit referans istasyonlar ndan olu an a lar 
kurulmaktad r. Bu a lara; sürekli çal an referans istasyonlar  “CORS(Continuously Operating 
Reference Stations)” ad  verilmektedir. Söz konusu referans istasyonlar ndan 7 gün 24 saat sürekli 
olarak ve istenilen s kl kta koordinat düzeltmeleri yay nlanmaktad r. Bu referans istasyonlar n n 
koordinatlar  çok hassas olarak statik ölçü ve hesaplamalarla önceden belirlenmektedir. Böylece 
gerçek zamanl  ölçülerdeki hatalar hesaplan p düzeltme olarak arazide ölçü yapan kullan c lara yine 
gerçek zamanl  olarak yay nlanmaktad r.  Elinde GPS al c s  olan kullan c lar ise yay nlanan bu 
düzeltmeleri kullanarak üç boyutta 2-5 cm do rulu unda gerçek zamanl  koordinat elde 
edebilmektedirler. SK  ihtiyaçlar  göz önüne al narak ve dünyadaki teknolojik kullan m imkânlar  
de erlendirilerek tüm stanbul’u kapsayan, öncelikle SK  çal malar nda GNSS teknolojilerini gerçek 
zamanl , etkin ve verimli kullan ma imkân veren 8 istasyonlu UKBS (Uydularla Konum Belirleme 
Sistemi)  a n n kurulumu Paksoy Teknik Hizmetler ve SK  personeli taraf ndan Aral k 2008 tarihinde 
tamamlanm t r. Kurulan bu a n uygulamadaki performans n  ara t rmak için yap lan testler ve 
incelemeler sonucunda SK -UKBS A nda VRS, PRS, FKP ve MAC RTK düzeltme yöntemleri 
kullan larak yap lan ölçülerde  yatayda  ± 1-2 cm, yükseklikte ise ± 3-6 cm do ruluk sa land , 
uydulara ilk kilitlenme ve çözüm (fix) sürelerinin iyonosferik etkinin büyüklü üne ba l  olarak 
yakla k 1 ile 20 saniye aras nda de i ti i, gerçek zamanl  belirsizlik çözümünde  GLONASS 
uydular n n etkin olarak kullan ld  belirlenmi tir. 
  
Bu makalede SK -UKBS A ’n n kurulumu ve a n performans  ile ilgili yap lan test çal ma 
sonuçlar  anlat lmakta ve bu a n verilerinden ba ta haritac l k çal malar  olmak üzere stanbul 
kapsam nda faaliyet gösteren tüm kullan c lar taraf ndan yararlan labilece i gösterilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: GNSS, RTK, RTCM, VRS, PR, FKP, MAC 
 
Keywords: GNSS, RTK, RTCM, VRS, PR, FKP, MAC 
 
 

ISKI Real Time Permanent GNSS Network (ISKI-UKBS): Its Establishment and 
Practical Applications 

 
Abstract 
 
It is now possible to determine the coordinates of any point in the world in real time and with high 
accuracy. In developed countries, in order to be able to benefit from the satellite systems effectively 
and economically, local authorities and/or states establish real time GNSS permanent reference 
stations network which are called CORS (Continuously Operating Reference Stations). Coordinate 
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differences are broadcasted 7/24 from these CORS Networks. And the coordinates of these reference 
stations are predetermined by performing high accuracy static observations and processing. Using 
these predetermined coordinates real time observation errors are computed and broadcasted to the 
rover receivers as corrections in real time. Thus, rovers determine their real  time 3D coordinates 
with an accurac of 2-5 cm via using these corrections. In order to make use of the latest satellite 
technology in SK ’s works in real time and with high accuracy,  on April 2009, Paksoy Technical 
Services and SK  administration have established a CORS network covering whole stanbul and 
consisting of 8 reference stations which is named as SK -UKBS. To determine the performance of this 
newly established CORS network some tests and investigations have been performed and after these 
tests it has been concluded that it is possible to obtain a ± 1-2 cm accuracy in horizontal coordinates 
and ±3-6 cm accuracy in vertical coordinates using VRS, PRS, FKP and MAC in real time. It is also 
determined that time to first ambiguity fix (TTFA) period changes approximately from 1 to 20 seconds 
and Glonass satellites are utilized in fixing effectively. 
 
In this paper the establishment and the performed test studies are explained and it is also verified that 
this network can be used in all areas including surveying works. 
 
1. G R  

Koordinatlar  hassas olarak önceden belirlenmi  referans istasyonlar nda toplanan verileri ve/veya bu 
verilerden yararlanarak hesaplanan düzeltmeler herhangi bir ileti im vas tas yla  (GPRS, uydu, 
internet, cep telefonu vb.) gerçek zamanl  olarak gezen al c lara iletilerek bu al c lar n hassas 
koordinatlar  belirlenebilmektedir. Bu ekilde uygulanan yönteme gerçek zamanl  kinematik (RTK) 
GNSS ad  verilmektedir. Ancak, bu yöntemde elde edilecek do rulu u, sabit istasyondan olan 
uzakl a ba l  olarak artan atmosferik etkiler s n rlamaktad r. Bu s n rlamalardan kaç nmak için birden 
çok sabit istasyon kurulmas  sonucunda sabit GPS/GNSS a lar  kavram  ortaya ç km t r. Burada, tek 
bir referans istasyonuna olan ba ml l k ortadan kalkm , ayr ca, çok say da referans istasyonuna ait 
verilerden yararlanarak belirli bir bölgeye ait atmosferik modelleme yap lmas  olana  da sa lanm t r 
(KAHVEC  2009a).  
 
Sabit GPS/GNSS a lar  günümüzde birçok gerçek zamanl  veya hassas büro hesaplama (post process) 
uygulamalar  için standart olarak kullan lmaktad r. Bu standart uygulamalar; jeodezik ölçmeler, 
kadastro ölçmeleri, mühendislik amaçl  ölçmeler, depremlerin önceden belirlenmesi çal malar na 
yönelik ölçmeler, meteorolojik amaçl  ölçmeler vb. olarak say labilir. Günümüzde gerçek zamanl  
uygulamalar (kadastro ölçmeleri, makine kontrol sistemleri, araç takip ve navigasyon, tar m vb.) bu 
a lar n aktif olmas n  zorunlu hale getirmi tir. Aktif GPS/GNSS a lar nda verilerin ar ivlenmesi ve 
hesaplanmas n n yan nda yukar da say lan alanlarda konum düzeltme bilgileri de kullan c lara gerçek 
zamanl  olarak herhangi bir ileti im vas tas yla yay nlanmaktad r. Bu ekildeki aktif a lara genel 
olarak “Gerçek zamanl  GNSS (RTK CORS) A ” ad  verilmektedir.  
 
Sabit GNSS a lar n n kurulmas yla birlikte di er alanlarda da bunlardan yararlanma oran  gittikçe 
artmaktad r. Bu nedenle, gerçek zamanl  GNSS ve DGNSS uygulamalar ndaki art  ülkelerdeki ulusal 
haritac l k kurulu lar n , yerel kurulu lar  ve özel sektörü kadastro, jeodezik ve di er amaçlar 
(navigasyon, meteorolojik vb.) için de kullan lmak üzere sabit GNSS a lar  kurmaya yöneltmi tir. 
Sabit GNSS a lar , yüksek do ruluklu, çok amaçl  (jeodezi, jeofizik, jeodinamik, ölçme, navigasyon, 
CBS, meteoroloji vb.), aktif ve gerçek zamanl , uluslar aras  sistemler ve standartlarla (IERS, IGS, 
ITRF vb.) uyumlu bir a  olarak hizmet vermektedirler (KAHVEC  2009b). 
  
Gerçek zamanl  sabit GNSS a lar nda da konum do rulu unu etkileyen birçok parametre vard r. 
Bunlar; sabit istasyonlar aras ndaki uzakl klar, sabit istasyonlarla kontrol merkezi aras nda veri al  
veri i için geçen zaman (latency), kullan c n n elindeki gezen al c  (rover) özellikleri ve veri 
ileti iminde kullan lan yöntemin kapsama alan  vb. say labilir. Bu a lar n temel amac n n gerçek 
zamanl  do ru konum ve h z belirlenmesi olmakla birlikte, bu amac  uygun ekilde ve sorunsuz olarak 
gerçekle tirebilmek için ba ka etkenlerin de göz önünde tutulmas  gerekmektedir. Bunlar n ba nda 
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ise; kurulacak sistem için amaca en uygun donan m ve yaz l m temini ile sistem yönetiminin ve 
i letilmesinin en uygun ekilde gerçekle tirilmesi gelmektedir. 
 
Bu makalede stanbul Su ve Kanalizasyon daresinin ( SK ) temel olarak haritac l k alan ndaki 
ihtiyac n  kar lamak üzere kurulumu Nisa 2009 tarihinde tamamlanan 8 noktal  gerçek zamanl  SK -
UKBS a n n tesisi ve a da yap lan pratik uygulama sonuçlar  anlat lmaktad r. Bu ba lamda, SK -
UKBS a n n tesisi ve tan t m  ikinci bölümde, a n ölçü ve hesab  üçüncü bölümde, a da yap lan 
pratik ölçü ve analiz sonuçlar  dördüncü bölümde, sonuç ve öneriler ise be inci bölümde 
anlat lmaktad r. 
  
2. SK -UKBS A ’n n Tan t m  ve Tesisi 

stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü ( SK ) taraf ndan ÖLÇEN Harita n aat 
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited irketi’ne yapt r lan "MÜTEFERR K HAR TA ÖLÇÜM " 
kapsam nda sabit GNSS istasyonlar ndan olu an “ SK  GNSS A n n ( SK -UKBS) kurulmas , faal 
hale getirilmesi ve teslimi” konulu sözle menin 10.09.2008 tarihinde taraflar aras nda imzalanmas  ile 
proje ba lat lm t r. SK -UKBS Proje ekibi taraf ndan referans istasyonlar  için tasarlanan noktalarda 
10-15 Eylül 2008 tarihleri aras nda, referans istasyonu olmaya aday her bir nokta için ke if çal malar  
gerçekle tirilmi tir. Gerçekle tirilen bu ke if çal mas nda; referans istasyonu olarak seçilen nokta 
yerlerinin sabit referans istasyonu kurulumu için uygun olup olmad , çat  yada teras pilyesi 
kurulacak çat  veya teras n durumu, internet ba lant s , veri ileti im hatt , kesintisiz güç kayna , kabin 
kurulumu için uygun mekan olup olmad  incelenmi tir. Yap lan çal malar sonucunda söz konusu 
referans istasyonu yerlerinden yedi tanesinin GNSS gözlemleri için uygun oldu una, geri kalan bir 
tanesinin (BEYK noktas ) ise çat s nda yans t c  yüzey olmas  ve uzak mesafede yakla k 10 derecelik 
yükseklik aç s  ile GNSS gözlemlerine engel te kil edebilecek tepelerin bulunmas  ve bu noktan n 
alternatifi bulunmamas  nedenleriyle ayr nt l  bir inceleme yap lmas  zorunlulu u do mu tur. BEYK 
istasyonu binas n n çat s  ve çevresindeki potansiyel engellere ili kin foto raf ekil-1’de verilmi tir. 
BEYK istasyonu kurulacak bina üzerinde 19.09.2008 (DOY:263) günü Topcon GR-3 al c s  
kullan larak yakla k 120 dakikal k statik GNSS ölçüsü gerçekle tirilmi tir. Ölçüler s f r derecelik 
yükseklik aç s nda ve 30 saniye aral kl  olarak toplanm t r. Toplanan bu gözlemler GNSS Harita 
Teknik Dan manl k irketinde mevcut Bernese 5.0 GNSS ölçülerini de erlendirme yaz l m  ile IGS 
hassas efemeris bilgisi kullan larak hesaplanm t r. BEYK istasyonunun kurulmas  planlanan bina 
çat s nda sinyal yans malar na(multipath) yol açabilece i dü ünülen yans t c  yüzey ile bina çevresinde 
uydu sinyallerine engel vasf  olabilece i de erlendirilen tepe, a aç, bina vb. detaylar n yap lan GNSS 
faz ve kod gözlemlerindeki etkilerini görebilmek amac yla, uydu görünürlük grafikleri ile faz/kod 
gözlemleri incelenmi tir. Öncelikle BEYK noktas na ait uydu görünürlük grafi i incelenerek, ölçü 
an nda gözlem yap labilecek GPS ve GLONASS uydular  belirlenmi tir ( ekil-2). 
 
 

 

 

 

 

 

 
                 ekil-1: SK -UKBS BEYK stasyonu 
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       _____ PDOP de eri    _____ GLONASS uydular  
 _____ GPS uydular     _____ Toplam (GPS+GLONASS) 
      ekil-2: BEYK Noktas  uydu görünürlük ve PDOP grafi i (saat 11:48-13:53 aras ) 

ekil-2’den görülece i gibi, gözlem saatleri olan 11:48-13:53 (UTC) aras nda gözlenebilen en çok 
GPS uydu say s  8 (sekiz) ve GLONASS uydu say s  4(dört)’dür. PDOP de eri ise genelde 2 (iki)’nin 
alt nda kalmaktad r. Buradan, sadece herhangi bir zaman dilimi seçilerek bu ölçü aral nda bile 
(GPS+GLONASS) toplam 12 uydunun izlenebilir olmas , uydu görünürlü ü ba lam nda bir s k nt  
olmad n  göstermektedir. Burada uydular n da l m  da önemlidir. Bu amaçla uydu da l m grafi i 
de incelendi inde 10 derece ve üzerinde hiç bir sorun olmad  görülmü tür. 
 
Hem yukar da ifade edilen sonucu do rulamak hem de sinyal yans ma etkilerini irdeleyebilmek için 
GNSS gözlemleri bilimsel amaçl  ölçütler kullan larak hesaplanm t r. Hesaplamalar 01 ve 10 
derecelik uydu sinyali yükseklik aç lar  için ayr  ayr  yap lm t r. Bu hesaplama sonuçlar  kod ölçüleri 
için Tablo-1’de verilmektedir. 
 
    Tablo-1: Kod gözlemleri ile hesaplama sonuçlar  

Uydu Yükseklik Aç s  01 derece 10 derece 
Gözlenen GPS uydular  
(PRN) 

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 24, 29, 
30, 31 

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 24, 29, 
30, 31 

At lan kötü ölçü oran  %26 %28 
Kod gözlemi rms 1.90 metre 1.86 metre 
Nokta kartezyen 
koordinatlar  (ITRF05, 
metre) 

X:4201159.11 
Y:2337713.98  
Z:4177281.78 

X:4201159.00 
Y:2337713.87 
Z:4177281.70 

Nokta elipsoidal 
koordinatlar  (ITRF05) 

:41 10 36.184 
:29 05 36.714 

h:101.61 metre 

:41 10 36.185 
:29 05 36.712 

h:101.45 metre 
 

Tablo-1’den de görülece i gibi, 01 derecelik kod gözlemlerinin %26’s , 10 derecelik kod 
gözlemlerinin ise %28’i uyu umsuz ölçü olarak at lm t r. Yap lan kod hesaplamalar  sonucu elde 
edilen koordinatlar yakla k 2 metre do rulukla belirlenmi tir. Bu do ruluk kod ölçüleri ile yap lan 
hesaplamalarda beklenen seviyede olup, kod ölçülerini olumsuz etkileyen önemli bir hata kayna n n 
(engel, sinyal yans mas  vb.) olmad n  göstermektedir. Ayr ca, bu sonuç gözlemlerde kullan lan 
Topcon GR-3 al c s  anten sisteminin sinyal yans malar na kar  çok etkili korumaya sahip oldu unun 
da bir göstergesi olarak de erlendirilebilir. Kod ölçüleri için yap lm  olan hesaplamalar ayn  ekilde 
faz ölçüleri ve IGS efemeris bilgileri kullan larak da yap lm t r. Hesaplama sonuçlar  Tablo-2’de 
verilmektedir. 
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Tablo-2: Faz gözlemleri ile hesaplama sonuçlar  
Uydu Yükseklik Aç s  01 derece 10 derece 
Gözlenen GPS uydular  
(PRN) 

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 24, 29, 
30, 31 

2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 21, 24, 29, 
30, 31 

Faz gözlemi rms 0.0015 metre 0.0015 metre 
Nokta kartezyen 
koordinatlar  (ITRF05, 
metre) 

X:4201158.43 
Y:2337713.87  
Z:4177281.14 

X:4201158.43 
Y:2337713.87 
Z:4177281.14 

Nokta elipsoidal 
koordinatlar  (ITRF05) 

:41 10 36.183 
:29 05 36.720 

h:100.710 metre 

:41 10 36.182 
:29 05 36.724 

h:100.707 metre 
 
 
Faz gözlemlerinin dengelemesinde her ikili uydu çiftine (double difference) ait art k de erler 
(residuals) milimetre mertebesinde olup bunlardan en yüksek de erlere sahip olan 2 ve 29 numaral  
uydular örnek olarak seçilmi  olup, bu uydulara ait grafik de erler ekil-3’de görülmektedir. Bu 
grafikte gösterilmeyen di er uydular n de erleri ise ortalama 1-2 mm mertebesindedir. A a daki 
ekilden de görülece i gibi farklar ö le saat 13.00 s ralar nda (120-140’nc  ölçü epoklar ) en üst 

de ere ula makta olup bu da 4 mm, ortalama olarak ise 2 mm mertebesindedir. Bu de erlerden de 
görülece i gibi sinyal yans ma etkisi SK ’nin hedefledi i çal malar için yok denecek kadar azd r. 
Di er taraftan, çok hassas gözlemler gerektiren datum belirleme amaçl  ülke ulusal a lar  kurulurken 
yap lan ölçülerde bile bu farklar yakla k ayn  mertebededir ve normal bir sonuç olarak kabul edilir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           ekil-3: BEYK istasyonu PRN 2 ve PRN 29 numaral  uydulara ait faz gözlemi art k 
de erler (residuals) grafi i 
 
BEYK istasyonu için yap lan de erlendirmeler tüm di er SK  istasyonlar  için de gerçekle tirilmi tir. 
Di er istasyonlar n ikili faz fark  art k de erleri (residuals) incelendi inde bunlar n 1 mm’nin alt nda 
kald  görülmü tür. Buradan, SK  a n n yüksek do ruluk isteyen (jeodezik, jeodinamik ve 
meteorolojik) çal malarda da kullan labilece i sonucuna var labilir. Di er istasyonlara örnek olarak 
KCEK noktas n n faz gözlemi art k de erler grafi i ekil-4’de görülmektedir. 
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          ekil-4: KCEK istasyonu uydulara ait faz gözlemi art k de erler (residuals) grafi i 

 
Yukar da k saca ifade edilen çevresel etki analiz sonuçlar  ard ndan 8 nokta için kurulum yerleri SK  
Proje yönetiminin onay  ile kesinle tirilmi tir. Bu ba lamda, öncelikle bu 8 nokta için bir a  tasar m  
yap lm t r. SK -UKBS GNSS A  tasar m  emas  ekil-5’de verilmektedir. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ekil-5: SK -UKBS GNSS a  tasar m  

Söz konusu a  tasar m  kapsam nda istasyon tesisleri gerçekle tirilmi tir. Tesislerde referans istasyonu 
olarak Topcon NET-G3 al c lar , anten olarak ise yüksek do ruluk gerektiren ulusal ve uluslar aras  
RTK CORS a lar nda kullan lan Topcon CR-G3 “choke ring” antenler kullan lm t r. 8 adet sabit 
istasyon noktas n n çat  anten tesis kurulumlar  ile Topcon Net-G3 referans istasyonu al c lar n n kabin 
içerisinde kurulumlar  için örnek bir tesis ekil-6’da, bu istasyonlar n konum bilgileri ise Tablo-3’de 
verilmi tir.  
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    ekil-6: SK -UKBS istasyon( ile) ve kabin tesisi 

 
Tablo-3: SK -UKBS istasyonlar  isim ve konum bilgileri 

Nokta 
Numaras  4 – karakter ad Konumu 

UKBS-01 YALI 
ISTRANCA DÜZDERE BARAJI (YALIKÖY) 

EFL K B NASI 

UKBS-02 SLVR 
S L VR  UBE MÜDÜRLÜ Ü - ÇANTA 
H ZMET B NASI 

UKBS-03 BEYK ANADOLU KAVA I TERF  MERKEZ  
UKBS-04 TUZL TUZLA LER  B YOLOJ K ARITMA TES S  
UKBS-05 SILE LE UBE MÜDÜRLÜ Ü 
UKBS-06 TERK TERKOS HAVZA KORUMA EFL  
UKBS-07 KCEK KÜÇÜK ÇEKMECE UBE MÜDÜRLÜ Ü 
UKBS-08 PALA SK  KA ITHANE GENEL MÜDÜRLÜK  

 

Tablo-3’de belirtilen istasyonlardan UKBS-08 numaral  PALA noktas  SK  Ka thane’deki 
genel müdürlük bünyesinde olup, ayn  zamanda a  kontrol ve hesap merkezi olarak görev 
yapmaktad r. SK  Bilgi lem Merkezi taraf ndan sistem kurulumu için 2 adet sunucu (server) 
tahsis edilmi tir. Bunlar; Veri sunucu (Data server; Referans istasyonlar na anl k ba l  ve tüm 
verilerin i lenerek kaydedildi i ve NTRIP düzeltmelerini sunan bilgisayar) ile Internet 
sunucudur (Web server: Veri sunucuda kaydedilen verileri i leyerek web üzerinden son 
kullan c lara sunan bilgisayar). Veri sunucu (data server), 8 adet sabit referans istasyonuna 
kurulmu  olan Topcon Net-G3 cihaz na sürekli ba l  ve anl k olarak datan n al nd , a  
düzeltmelerinin modellenerek NTRIP protokolü ile 2101 portundan arazideki gezicilere 
sunuldu u “server” olup, internet sunucunun (web server) web üzerinden sunaca  statik ölçü 
verilerinin de kaydedildi i sunucudur. Bu bilgisayara tüm i levleri yerine getirecek ekilde 
Geo++ yaz l m  kurulmu tur. Veri sunucu üzerinden yay nlanan düzeltme listesi Tablo-4’de 
verilmi tir (BAGGE 2006). 
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Tablo-4: SK -UKBS veri sunucudan yay nlanan düzeltmeler ve aç klamalar  
Ba lant  
Noktas  

Ad  Format  GNSS NMEA Yaz l m 

FKP01 RTCM23 
FKP  

RTCM23 GPS+GLONASS EVET GNSMART

FKP02 RTCM23 
FKP ham 
veri 

RTCM23 GPS+GLONASS EVET GNSMART

MAC01 RTCM31 
MAC 

RTCM31 GPS EVET GNSMART

PRS02 RTCM23 
VRS ham 
veri 

RTCM23 GPS+GLONASS EVET GNSMART

PRS03 RTCM30 
VRS 

RTCM30 GPS+GLONASS EVET GNSMART

VRS01 RTCM23 
VRS  

RTCM23 GPS+GLONASS EVET GNSMART

 
3. SK -UKBS A  Ölçüleri ve Hesab  

Gerçek zamanl  SK -UKBS referans istasyonlar n n a  yap s ndaki konumlar  ekil-7’de 
görülmektedir. Bu istasyonlar n koordinatlar n n hesaplanmas nda Ankara (TUTGA), stanbul (sabit 
GPS istasyonu), Nicosia (Güney K br s Rum Yönetimi) ve Zelenchukskaya (Rusya) IGS istasyonlar  
dayanak noktas  olarak al nm t r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ekil-7: SK -UKBS Referans stasyon Yerleri 
 

De erlendirmelerde referans sistemi olarak ITRF05 (International Terrestrial Reference Frame-2005) 
al nm t r. IGS noktalar  hesaplamalarda sabit noktalar olarak kabul edilmi tir. Söz konusu IGS 
noktalar n n ITRF05  (2005.0 ve ölçü epo undaki) koordinat ve h z modeli kullan larak IGS 
noktalar na ait 2005.0 epo undaki ITRF05 koordinatlar  SK -UKBS a  ölçü periyodunun ortas  olan 
2008.838 (01.11.2008) epo una kayd r lm t r. Hesaplamalara dahil edilmi  olan ANKR noktas  
TUTGA hesaplamalar nda ana nokta olarak kullan lm  olup, ISTA, stanbul Teknik Üniversitesi’nde 
kurulu uluslar aras  bir sabit GPS istasyonu,  ANKR ise hem uluslar aras  bir sabit GPS istasyonu hem 
de TUTGA noktas d r. Dolay s yla, hesaplamalar IGS ve TUTGA’ya dayal  olarak gerçekle tirilmi tir.  
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SK -UKBS GPS ölçülerinin de erlendirilmesinde kullan lan genel stratejiler Tablo-5’de 
verilmektedir. Bazlar olu turulurken noktalar aras ndaki uzakl klar n k sa olmas na ve azami gözlem 
içermesine özellikle dikkat edilmi tir. Yerel SK  bazlar  30-60 km aras nda, global bazlar ise (IGS 
noktalar na olan ba lant lar) yakla k 100-1100 km aras nda de i mektedir. Global nokta ba lant l  en 
k sa baz ISTA-KCEK (23 km) , en uzun ise ZECK-KCEK (1094 km) bazlar d r. Parametre kestirimi 
a amas nda faz belirsizli i bilinmeyenleri QIF yöntemi kullan larak çözülmü tür. Faz belirsizli i 
bilinmeyenleri çözüm oranlar  global baz ba lant lar  için Tablo-6’da verilmektedir. 
 

        Tablo-5: SK -UKBS A   Genel De erlendirme Stratejileri 
STRATEJ  

Veri S kl  30 saniye      
Uydu Yükseklik Aç s  05 derece  
Ölçü Günleri (DOY) 305, 306 ve 307 
Yörünge Bilgisi IGS yörünge ve ERP 
Anten Faz Merkezi Bilgisi Mutlak faz merkezi de erleri 
 
 
Troposfer Parametresi 

Niell  modeli,  troposferik 
parametreler her 2 saatte bir 
hesapland .    

 
Sabit Noktalar 

 4 IGS Noktas  (ANKR, ISTA, 
NICO, ZECK) 

 
Al c  Saati Senkronizasyonu 

Al c  saati bilinmeyenleri her 
epok için hesapland . 

Faz Kay kl klar n n Belirlen- 
mesi (Cycle Slip fixing) ve kaba 
hatal  ölçülerin Ay k- lanmas . 

Yeteri do rulukta nokta 
koordinatlar n n belirlenmesi için 
üçlü faz farklar  (triple difference) 
kullan ld . 

Ta y c  Dalga Faz Belirsizli i 
Çözüm Yöntemi. 

QIF (Quasi-Ionosphere Free) 
kullan ld .   

Korelasyon Tam korelasyon 
Sonuç koordinat hesab  IGS nokta koordinatlar  sabit 

al narak üç günlük normal 
denklemlerin birle tirilmesi. 

 
 
                   Tablo-6: Global bazlar için faz belirsizli i çözüm oranlar  

Baz Ad  Çözüm Oran  ( % ) Baz Uzunlu u(km) 
ANKR-BEYK 88 342 
ANKR-KCEK 82 360 
ANKR-TERK 79 380 
ZECK-BEYK 63 1063 
ZECK-KCEK 53 1095 
ZECK-TERK 73 1092 
NICO-BEYK 74 768 
NICO-KCEK 70 766 
NICO-TERK 70 798 
ISTA-BEYK 88 11 
ISTA-KCEK 83 24 
ISTA-TERK 78 37 

 
Tablo-6’da global bazlar ile IGS noktalar ndan SK -UKBS noktalar na olan ba lant lar, yerel bazlar 
ile de SK -UKBS noktalar  aras ndaki ba lant lar ifade edilmektedir. Tablo’da global bazlardaki QIF 
çözüm oranlar  oldukça iyidir. Çünkü, uzun bazlarda ve 5 derecelik yükseklik aç s nda atmosfer ile 
sinyal yans ma etkileri daha fazla oldu u için faz belirsizli i çözüm oranlar  genelde dü ük olur. Bu 
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nedenle, birçok GPS yaz l m nda faz belirsizli i çözümü için 10 derece ve üstü kullan lmaktad r. 
Tablodaki bazlar örne in 15 derecelik yükseklik aç s  ile hesapland nda çözüm oranlar  ortalama 
%10 daha fazla olmaktad r. Ancak, SK -UKBS a  bir referans istasyonlar  a  oldu u için en dü ük 
yükseklik aç s nda, uygun atmosferik model ile üç boyutlu hassas koordinatlar n n hesaplanmas  en 
do ru yöntemdir. Bu nedenle, hesaplamalarda sinyal yükseklik aç s  05 derece al nm  ve atmosferik 
model olarak dü ük aç larda oldukça etkili sonuçlar veren Niell modeli kullan lm t r. Yerel bazlarda 
ise, baz uzunluklar  k sa oldu undan faz belirsizli i çözüm oranlar  %80-95 aras nda de i mektedir. 
 
Parametre kestirimi a amas nda her gün (session) için zorlamal  (tightly constrained) ve zorlamas z 
(loosely constrained) olmak üzere iki ayr  çözüm yap lm t r. Birinci çözümde IGS noktalar n n 
ITRF05 (2008.838) koordinatlar na ±0.0001m k s tlama uygulanm t r. kinci çözümde ise tüm nokta 
koordinatlar  için ±1m k s tlama uygulanm  ve her gün için ayr  bir datum elde edilmi tir. Üç güne 
ili kin zorlamas z çözümler tamamland ktan ve normal denklemler olu turulduktan sonra her grup 
içerisindeki günlük çözümler ± 1m k s tlama ile birle tirilerek ölçü epo una ait kampanya çözümü 
elde edilmi tir. Uyu umsuz noktalar n belirlenmesi amac yla s k  ko ullu çözümler öncelikle Helmert 
benzerlik dönü ümü ile kar la t r lm  ancak uyu umsuz nokta bulunamam t r. 305 (30.10.2008) ve 
306’nc  (01.11.2008) günler aras ndaki Helmert dönü üm sonuçlar  örnek olarak Tablo-7’de 
verilmektedir. 
 
            Tablo-7: 305-306’nc  Günler Aras ndaki Helmert dönü ümü 

Nokta 
No 

Nokta Ad  Art k de erler/residuals   
              (mm) 
 (X)         (Y)       (Z) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ANKR 
NICO 
ZECK 
BEYK 
KCEK 
SLVR 
TERK 
TUZL 
SILE 
YALI 

 0.4 
 1.1 
 0.0 
 0.1 
-0.1 
 0.8 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-0.7 

 0.6 
-0.7 
 0.8 
-0.1 
-0.2 
 1.3 
 0.2 
 0.5 
-0.7 
-1.6 

-2.5 
 0.8 
 0.6 
-5.5 
 1.8 
-1.7 
 4.8 
 1.1 
 0.1 
 0.5 

          RMS (Dönü üm):     1.8 mm  
 
           DÖNÜ ÜM PARAMETRELER : 
           X YÖNÜNDE KAYIKLIK    :          15.9     +- 11.6   mm  
           Y YÖNÜNDE KAYIKLIK    :         -42.0     +- 12.6   mm  

         Z YÖNÜNDE KAYIKLIK    :           1.7     +- 13.5    mm 
           X ETRAFINDA DÖNÜKLÜK  :       0.00073 +-  0.00042 " 

         Y ETRAFINDA DÖNÜKLÜK  :       0.00020 +-  0.00045 " 
         Z ETRAFINDA DÖNÜKLÜK  :       0.00122 +-  0.00035 " 

           ÖLÇEK FAKTÖRÜ         :       0.0015  +-  0.0015 mm/KM 
 
Yap lan birle tirme i lemleri sonucu kampanya çözümlerinin iç duyarl l n  gösteren nokta 
koordinatlar n n üç günlük(k sa dönemli) tekrarlanabilirlik hesaplamalar  ekil-7, ekil-8 ve ekil-
9’da verilmektedir. Söz konusu ekillerde istasyon isimlerinin yan ndaki, (N,E,U) ifadeleri noktan n 
yerel e ri koordinat sistemindeki Kuzey(N), Do u(E) ve Yukar (U) koordinat bile enlerini ifade 
etmektedir. Grafiklerden de görülece i gibi birle tirme sonucu elde edilen iç duyarl l klar UKBS-RTK 
için Kuzey bile eninde ortalama 1.5 mm, Do u bile eninde ortalama 2 mm ve Yukar  bile ende ise 
ortalama 3.5 mm.dir. 
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                           ekil-7: SK -UKBS stasyonlar  Kuzey (N) Bile eni tekrarlanabilirlikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ekil-8: SK -UKBS stasyonlar  Do u (E) Bile eni tekrarlanabilirlikleri 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ekil-9: SK -UKBS stasyonlar  Yukar  (U) Bile eni tekrarlanabilirlikleri 
 
Tablo ve ekillerden de görülece i gibi elde edilen iç do ruluklar hedeflenen düzeydedir. A n d  
do rulu unu da belirlemek amac yla ANKR noktas n n ölçü epo undaki koordinatlar  sabit al narak 
di er üç IGS noktas n n (ISTA, NICO ve ZECK) koordinatlar  hesaplanm  ve sonuç koordinatlar 
2005.0 epo undaki ITRF koordinatlar  ile kar la t r lm t r. Hesaplama sonucu elde edilen koordinat 
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do ruluklar  Tablo-7’de görülmektedir. Bu tablodan da görülece i gibi SK -UKBS a  istasyonlar n n 
mutlak do rulu u üç boyutta yakla k 2 cm’dir.  
 
               Tablo-7: IGS Noktalar n n D  Do rulu u (ANKR sabit) 

stasyon Ad  ITRF05 (2005.0) 
Hesaplanan 

ITRF05 (2005.0) 
Yay nlanan 

Fark 
(metre) 

ISTA X:4208830.3208     
Y:2334850.3030     
Z:4171267.2617     

4208830.3010   
2334850.3010  
4171267.2440 

0.0198  
0.0020  
0.0177  

NICO X:4359415.7285     
Y:2874117.0743     
Z:3650777.8375     

4359415.7120  
2874117.0660   
3650777.8200 

0.0165  
0.0083  
0.0175  

ZECK X:3451174.7235     
Y:3060335.4442     
Z:4391955.6672     

3451174.7030   
3060335.4360 
4391955.6450 

0.0205  
0.0082  
0.0222  

 
 
SK -UKBS istasyonlar n n göreli do rulu unu belirlemek amac yla üç güne (305, 306 ve 307) ait baz 

uzunluklar  kar la t r lm t r. Kar la t rma sonuçlar  yaln zca global baz ba lant lar  için Tablo-8’de 
verilmi tir. Bu tablodan da görülece i gibi a  istasyonlar  ile IGS noktalar  aras ndaki baz 
uzunluklar n n göreli do rulu u ortalama 0.001 ppm mertebesindedir. ISTA baz na olan ba lant lar 
10-30 km aras nda (çok k sa) oldu u için göreli do rulu un 0.01-0.07 ppm aras nda olmas  beklenen 
sonuçtur. 
 
              Tablo-8: UKBS-RTK Baz Kar la t rmalar  

Baz Ad  Baz Uzunlu u (metre) Duyarl l k 
(ppm) 

ISTA-BEYK 10159.5237     0.07 
ISTA-KCEK 23092.5465     0.03 
ISTA-TERK 36437.4088     0.01 
ANKR-BEYK 341889.6614 0.001 
ANKR-KCEK 359489.5212 0.002 
ANKR-TERK 379758.5327 0.001 
NICO-BEYK 768102.1036     0.001 
NICO-KCEK 765717.4487     0.001 
NICO-TERK 798477.8426     0.001 
ZECK-BEYK 1063364.8351     0.001 
ZECK-KCEK 1094685.9490     0.001 
ZECK-TERK 1091789.8554     0.002 

 
A n hesaplama ve do ruluk analizlerinden sonra yap lan son hesaplamada referans istasyonlar n n 
sonuç koordinatlar  ölçü (ITRF05/2008.838) ve referans (ITRF05/2005.0) epo unda elde edilmi tir.  
 
4. SK -UKBS A ’nda Pratik Analizler 

 
SK -UKBS a n n ba lang ç hedefi haritac l k amaçl  faaliyet gösteren herkes taraf ndan etkin ekilde 

kullan lmas n  sa lamakt r. A n bu amaçl  kullan m  geli tikçe di er gerçek zamanl  uygulamalar 
(navigasyon, deprem çal malar , ormanc l k, da c l k, yat turizm vb.) için de haz r olan altyap  
idarenin uygun görmesi ve ihtiyaç halinde genel kullan ma aç labilecektir. A n olabildi ince çok 
farkl  marka GNSS al c s na uyumlu olarak hizmet verebilmesini sa lamak amac yla, SK -UKBS’den 
firma ba ml  özel formatta yay n yapmak yerine uluslar aras  standartlar olarak tan mlanm  tüm al c  
markalar  taraf ndan al nabilen genel formatlarda yay n yap lmas  ilkesi belirlenmi tir. Bundan amaç, 
genel ve kamu kullan m na yönelik yada ulusal amaçl  sabit GNSS a lar ndan beklenmesi gereken en 
do ru hizmet eklinin bu oldu una inan lmas d r.   
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SK -UKBS a nda yay nlanan düzeltmeler VRS (Virtual Reference Stations), PRS (Pseudo 

Reference Stations), FKP (Flaechen Korrektur Parameters) ve MAC(Master-Auxiliary Concept) 
formatlar nda yay nlanmaktad r. Dolay s yla, bu a dan yararlanacaklar n bu formatlar ndan hangisini 
kullanacaklar  kendi tercihleri olacakt r. Ancak, her al c  markas n n en iyi verim sa lad  format 
farkl  olabilir. Bu nedenle, kullan c  aç s ndan en uygun strateji, al c y  sat n ald  firmaya ba vurarak 
elindeki marka ve modelin yukar da belirtilen formatlardan hangisine ait düzeltmeleri ald nda en iyi 
çözüme ula abilece ini sormas d r. Yukar da belirtilen düzeltme formatlar na ili kin ayr nt l  bilgi 
(Kahveci, 2009b)’de bulunabilir. 
 
SK -UKBS a n n haritac l k amaçl  kullan m n  test etmek, gezen (Rover) al c larla mevcut tüm 

düzeltme yöntemlerinde ölçüler yaparak performans ve do ruluk kar la t rmalar  yapmak, ayn  
zamanda stanbul bölgesinde bu a  verilerinden yararlanarak gerçek zamanl  atmosferik durum 
izlemesi yapmak üzere stanbul’un her iki yakas nda tespit edilmi  toplam alt  tane GNA ( stanbul 
GPS Nirengi A ) noktas nda 30’ar dakikal k statik ve 5’er epokluk RTK GNSS ölçüleri 
gerçekle tirilmi tir. RTK ölçüleri statik ölçülerin tersine çok k sa sürelerle yap ld  için araziye 
ç k lmadan önce en iyi ve en kötü performans n olaca  ölçü saatleri belirlenmi  ve ölçüler buna göre 
gerçekle tirilmi tir. Ölçü yap lan GNA noktalar ; G221H008, G2310001, F221H013, F211H003, 
F2120028 ve F21-G001(TUTGA) noktalar d r. Söz konusu noktalarda yap lan test ölçülerinde Topcon 
GRS-1 CORS al c lar  kullan lm t r.  Söz konusu test çal malar nda Topcon GRS-1 al c lar  ile; 

 
a. Arazide RTK ölçüsü yap lmas  durumunda uydulara kilitlenme ve belirsizlik çözüm (fix) 

süreleri incelenmi , 
b.  Mevcut tüm düzeltme yöntemlerinde ölçüler gerçekle tirilerek do ruluk kar la t rmalar  

yap lm , 
c. SK -UKBS a  verilerinden yararlanarak Geo++ a  yaz l m  ile gerçek zamanl  atmosferik 

durum izlemesi yap l p yap lamayaca  ara t r lm t r. 
 

Yukar da belirtilen kapsamda gerçekle tirilen gerçek zamanl  kinematik (RTK) ölçüler öncelikle al c  
so uk durumdayken (cold start) gerçekle tirilmi , daha sonra ölçülere devam edilerek al c  s cak 
durumdayken (warm start) uydulara kilitlenme ve belirsizlik çözüm süreleri (fixing) tespit edilmi tir. 
Burada “cold start” ile al c n n o gün ölçü için ilk kez aç lm  veya en az 30 dakika öncesine kadar 
kapal  kalarak tüm devreleri so umu  durumu ifade edilmektedir. “warm start” ile al c n n ilk yapt  
ölçülerden sonra kapat lmayarak di er ölçülere devam etmesi durumu ifade edilmektedir. “Cold 
start”ta, e er al c  bir önceki ölçü yapt  ayn  noktada de ilse, o anki konumunu, zaman  ve efemeris 
bilgilerini bilemez (yaln zca almanak bilgisi haf zas nda mevcuttur). “Warm start”ta ise al c ; zaman , 
konumunu, almanak ve en az üç uydunun efemeris bilgilerini biliyordur. 6 GNA noktas nda yap lan 
bu test ölçülerine ili kin sonuçlar “cold start” için Tablo-8’de, “warm start” için ise Tablo-9’da 
görülmektedir. Bu tablolarda görülen TTFA (Time To First Ambiguity) ile “cold start” için al c n n 
aç l p internet ba lant s n n sa land  andan itibaren uydulara kilitlenme ve ilk RTK çözümünü 
gerçekle tirene kadar aradan geçen süre, “warm start” için ise GRS-1 al c s n n SK -UKBS a na 
ba land  andan itibaren uydulara kilitlenme ve ilk RTK çözümünü gerçekle tirene kadar aradan 
geçen zaman süre ifade edilmektedir. Tablo-9’da en dikkat çekici sat r G2310001 numaral  noktada 
yap lan ölçülere ait TTFA de erleridir. Bu sat ra bak ld nda VRS ölçüsü d ndaki ölçüler yap l rken 
TTFA sürelerinde dikkate de er art lar görülmektedir. Bunun nedeninin ölçü an nda iyonosferik 
etkilerdeki de i imler oldu u ve bu de i imlerin TTFA süresini baz uzunlu u ile orant l  olarak 
art rd  dü ünülmektedir. 
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    Tablo-8: Gezen (Rover) al c lar “cold start” test ölçüleri 
Al c  Markas  Ölçü 

Noktas  
SK -

UKBS 
Ba lant  
Noktas  

Tarih/Ölçüye 
Ba lama 
Zaman  

(UTC) 

TTFA için 
geçen süre 

(saniye) 

Topcon GRS-1 G221H008 VRS 19.08.2009/04.46 182 
Topcon GRS-1 G2310001 VRS 19.08.2009/08.22 22 
Topcon GRS-1 F221H013 VRS 19.08.2009/13.26 26 

 
    Tablo-9: Gezen (Rover) al c lar “warm start” test ölçüleri 

Al c  Markas  Ölçü 
Noktas  

SK -
UKBS 
Ba lant  
Noktas  

Tarih/Ölçüye 
Ba lama 
Zaman  

(UTC) 

TTFA için 
geçen süre 

(saniye) 

Topcon GRS-1 G221H008 VRS 19.08.2009/04.46 17 
  MAC 19.08.2009/04.58 18 
  FKP 19.08.2009/05.07 16 
  PRS 19.08.2009/05.13 17 
  
Topcon GRS-1 G2310001 VRS 19.08.2009/08.29 13 
  PRS 19.08.2009/08.42 289 
  MAC 19.08.2009/08.52 125 
  FKP 19.08.2009/09.02 263 
  
Topcon GRS-1 F221H013 VRS 19.08.2009/13.33 16 
  PRS 19.08.2009/14.39 17 
  MAC 19.08.2009/14.50 17 
  FKP 19.08.2009/14.59 29 
  
Topcon GRS-1 F211H003 VRS 20.08.2009/07.59 17 
  PRS 19.08.2009/08.21 17 
  MAC 19.08.2009/08.26 147 
  
Topcon GRS-1 F21G001 VRS 20.08.2009/12.03 14 
  PRS 20.08.2009/12.04 11 
  FKP 20.08.2009/12.16 16 
  MAC 20.08.2009/12.17  1 
  
Topcon GRS-1 F2120028 VRS 20.08.2009/13.21 17 
  PRS 20.08.2009/13.24 15 
  FKP 20.08.2009/13.30 15 
  MAC 20.08.2009/13.32  1 

 
Bu çal ma kapsam nda gerçekle tirilmi  olan ikinci test ise SK -UKBS a nda mevcut tüm a  
düzeltme yöntemleri kullan larak elde edilecek RTK do rulu unun belirlenmesidir. Bu amaçla önce 6 
GNA noktas n n her birinde 30 dakikal k statik ölçü toplanm t r. Daha sonra bu statik ölçüler 

Topcon Tools GNSS ölçülerini de erlendirme yaz l m nda de erlendirilerek her bir noktan n ölçü 
epo undaki hassas koordinatlar  hesaplanm t r.  Daha sonra bu koordinatlar do ru kabul edilerek 
RTK ölçümü ile belirlenen koordinatlarla kar la t r lm t r. Statik ölçüler; 10 derece yükseklik 
aç s nda ve 15 saniye aral klarla toplanm t r. RTK ölçüleri ise 10 derece yükseklik aç s nda ve 5 epok 
olarak toplanm t r. Statik hesaplamalar ile RTK ölçüleri sonucu elde edilen koordinat farklar  Tablo-
10’da verilmi tir. 
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Tablo-10: Statik ve RTK Koordinat Farklar  (19-20.08.2009 günü ölçüleri için) 
 
Nokta Ad  

FARKLAR: 30 DK.LIK STAT K ÖLÇÜ – (VRS, PRS, FKP, MAC)  
Koordinat 

Bile eni 
(ITRF) 

Statik-
VRS (cm) 

Statik-PRS 
(cm) 

Statik-
FKP 
(cm) 

Statik-MAC 
(cm) 

F21G001 dSA A -0.05 0.002 0.000 -0.005 
dYUKARI -0.047 0.007 -0.003 -0.003 

dh 0.025 -0.009 -0.005 -0.008 
   
 
F211H003 

dSA A 0.003 0.000 nternet 
ba lant s  
sorunu 

-0.014 
dYUKARI 0.003 -0.01 -0.002 

dh -0.034 -0.054 -0.015 
   
 
F221H013 
 

dSA A -0.001 0.017 -0.002 0.014 
dYUKARI 0.001 0.005 -0.005 -0.009 

dh -0.033 -0.029 -0.027 -0.031 
   
F2120028 dSA A 0.004 0.003 0.005 0.005 

dYUKARI 0.007 0.002 0.004 0.004 
dh -0.017 -0.017 -0.018 -0.015 

    
G221H008 dSA A -0.001 0.002 0.001 0.006 

dYUKARI -0.006 -0.007 -0.001 -0.006 
dh 0.001 0.02 -0.002 0.001 

   
G2310001 dSA A 0.02 Veriler 

kaydedilmemi
0.004 0.001 

dYUKARI 0.005 0.017 0.014 
dh -0.041 -0.057 -0.039 

    
 

Tablo-10’dan da görülece i gibi 30 dakikal k statik ölçü ve büro hesaplamalar  (post process) ile 
arazide gerçek zamanl  olarak yap lan RTK ölçülerinden elde edilen sonuçlar sa a-yukar  de erlerde 
genel olarak mm, yükseklikte ise cm mertebesinde ayn d r. Ölçü noktalar n n PDOP de erleri 
incelendi inde bunlar n G2310001 noktas  hariç di erlerinde 2’nin alt na oldu u bu nokta içinse 2.7 – 
2.9 aras nda, yükseklik bile enindeki standart sapma de erinin de tüm di er noktalardan fazla (2.4 cm) 
oldu u görülmü tür. Bu do ruluklar n pratik ve kadastro amaçl  ölçmelerde yeterli olmas na kar n 
tablodaki G2310001, F221H013 ve F211H003 noktalar ndaki yükseklik farklar n n di erlerine göre 
fazla olu  nedeni de ara t r lm t r. Bu farklar n düzeltme hesab  yap lan referans istasyonlar  ile ölçü 
noktalar  aras ndaki yükseklik fark ndan kaynakland  sonucuna ula lm t r. Örne in G2310001 
noktas  ile buna en yak n referans istasyonlar  aras ndaki yükseklik fark  270 ile 300 metre aras nda, 
F221H013 noktas  ile buna en yak n referans istasyonlar  aras ndaki yükseklik fark  ise 140 -170 metre 
aras nda de i mektedir. Ayr ca, G2310001 noktas  a n d nda bir nokta ( SILE referans istasyonuna 
26 km mesafede) seçilerek RTK düzeltmelerinin a n d ndaki performans na ili kin bir örnek 
görülmek istenmi tir. Dolay s yla, bu noktaya ili kin farklar n kötü olmas n n bir nedenin de a  
geometrisi d nda olmas ndan kaynakland  de erlendirilmektedir. Bilindi i gibi e er iki ölçü 
noktas  aras ndaki yükseklik fark  100 metreden daha fazla ise troposferik modellemede daha dikkatli 
olunmas  ve buna uygun hesaplama tedbirlerinin al nmas  gerekmektedir. Troposferik etkinin normal 
artlarda her 100 metrede 1 cm artt  dü ünülürse Tablo-10’daki farklar n nedeni daha iyi 

görülebilmektedir (KAHVEC  1997). Bu nedenle, klasik statik GPS ölçümlerinde yükseklik fark  
fazla olan noktalar n hesab  ayr ca irdelenmektedir. Bu farklardan da görülece i gibi A -RTK (CORS) 
ölçü ve düzeltmeleri ile kadastro ve di er mühendislik ölçmeleri amaçl  birçok çal ma için yeterli 
do rulu a ula mak olanakl d r. Ölçü süresi artt kça hesaplamalarla elde edilecek do ruluk 
artaca ndan e er üç boyutta 5cm alt nda do ruluklar isteniyorsa RTK ölçülerinin en az 5 epok (e er 
hassas yükseklik bilgisi isteniyorsa en az 60 saniyelik ölçü) yap lmas n n yararl  olaca  
dü ünülmektedir. Di er taraftan, GNSS ölçülerini olumsuz etkileyen 11 y ll k güne  ma etkileri 
artmakta olup 2012-2013 y llar nda maksimum seviyeye ula mas  beklenmektedir. Bunun uygulamaya 
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yans mas  ise 2012-2013 y llar  aras nda yap lacak RTK ölçülerinde daha uzun süreli TTFA de erleri 
ve daha kötü gerçek zamanl  koordinat elde edilmesi eklinde olacakt r. Dolay s yla, söz konusu 
y llarda yap lacak RTK GNSS ölçülerinin günümüzde oldu u gibi birkaç epok yerine daha uzun 
sürelerle yap lmas  ve/veya statik/h zl  statik ölçülere a rl k verilmesi daha yararl  olacakt r.  
 
A  yaz l m ndan yay nlanan dört düzeltme yöntemi içerisinden seçilen üç tanesinin (VRS, PRS, FKP) 
kendi içlerindeki tutarl l n n belirlenmesine ve GNA a  koordinatlar  ile uyumuna yönelik benzer 
bir test çal mas  SK -UKBS a n n kurulmas  a amas nda 46 GNA noktas  için yap lm  olup, 
çal ma sonuçlar n n konuyla ilgili bölümü Tablo-10’daki sonuçlar  do rulamas  aç s ndan rastlant sal 
olarak seçilen 5 GNA noktas  için Tablo-11’de verilmektedir. Bu test çal mas  devam ederken MAC 
yöntemi ölçü ve sonuçlar  haz r olmad  için örnekleme çal mas na dahil edilememi tir. Bununla 
birlikte Tablo-13’de verilen çal ma sonuçlar  da ayn  ekilde fark al narak kontrol edildi inde Tablo-
11’de verilen uyuma ula ld  görülmü tür. 

 
                 Tablo-11: GNA noktalar nda düzeltme yöntemlerinin koordinat uyumu 

Nokta Ad  Düzlem 
Koordinat 
Bile eni 

Düzletme Yöntemleri Aras ndaki 
Koordinat Farklar  

 
 
F2010023 

 VRS-PRS 
(mm) 

VRS-FKP 
(mm) 

PRS-FKP 
(mm) 

SA A 2 0 -2 
YUKARI -5 5 10 
Elipsoit Yük. -10 -12 -2 

   
 
 
F201H026 

SA A 6 -1 11 
YUKARI -22 -18 -6 
Elipsoit Yük. 18 0 -1 

   
 
 
G221H004 

SA A -3 4 7 
YUKARI -2 5 7 
Elipsoit Yük. -13 -19 -6 

   
 
 
G221H008 

SA A 2 3 1 
YUKARI -3 -2 1 
Elipsoit Yük. 9 3 -6 

   
 
 
G2220050 

SA A 1 -2 -3 
YUKARI 1 6 5 
Elipsoit Yük. 6 -4 -10 

 
Tablo-11’den de görülece i gibi, hangi yöntem kullan l rsa kullan ls n referans istasyonlar  a n n 
içinde kald  ve a  bölgesindeki atmosferik parametreler do ru modellendi i sürece RTK 
düzeltme yöntemleri ile elde edilecek sonuçlar aras ndaki fark 2 cm’den küçüktür. Bu farklar n 
daha büyük (< 4 cm) olabilece i durumlarla da kar la lmas  normal olarak kabul edilmektedir. 
Bunun nedeni olarak her al c  üreten firman n kendi a  ve al c  yaz l mlar nda farkl  modellemeler 
ve filtrelemeler kullan l yor olmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu nedenle, kullan c lar al c y  temin 
ettikleri firmalara söz konusu al c n n en iyi hangi düzeltme yöntemiyle çal t n  sormalar  ve a  
düzeltmelerini bu yöntemle uygulamalar  en ak lc  çözümdür. Çözümlerde özellikle TTFA 
sürelerinin k sa olabilmesi için GLONASS uydular n n da etkin olarak kullan lmas  
gerekmektedir. Bu çal mada söz konusu uydular n belirsizlik çözümlerinde etkin olarak 
kullan ld  belirlenmi  olup, örnek olmas  aç s ndan yaln zca PRS yönteminde kullan lan GPS ve 
GLONASS uydu say lar  ile bunlara ili kin baz  istatistik de erler Tablo-12’de verilmektedir. 
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Tablo-12: TTFA için kullan lan uydular ve istatistik bilgileri 
Nokta Ad  Ölçü Zaman  GPS 

Uydu 
Say s  

GLONASS 
Uydu 
Say s  

Yatay 
Duyarl k 
(m) 

Dü ey 
Duyarl k 
(m) 

PDOP 

G221H008_PRS 19.08.2009 05:34 9 3 0,009 0,009 1,695 
G2310001_PRS 19.08.2009 14:40 7 4 0,007 0,007 1,81 
F221H013_PRS 19.08.2009 14:41 6 4 0,009 0,01 1,902 
F221H003_PRS 20.08.2009 08:22 7 4 0,011 0,01 1,7 
F21G001_PRS 20.08.2009 12:05 10 4 0,004 0,004 1,287 
F2120028_PRS 20.08.2009 13:25 9 5 0,005 0,007 1,593 

 
 
Bu çal mada ara t r lan bir di er konu ise SK -UKBS a  verilerinden yararlanarak Geo++ a  
yaz l m  ile ölçü yap lan bölgede gerçek zamanl  atmosferik durum izlemesinin yap l p 
yap lamayaca d r. Örne in 19.08.2009 tarihine ili kin zaman serileri analizi ile elde edilen 
atmosferik etki durumu ekil-10’da görülmektedir. ekil-10’daki mavi çizgi (IPI) iyonosferdeki 
mutlak etkinin tek bir uydu için büyüklü ünü, ye il çizgi (IP0) troposfer ve yörüngeden 
kaynaklanan etkinin tek bir uydu için büyüklü ünü ve mor çizgi (IR) ise her bir istasyon-uydu 
yolu için hesaplanan iyonosferik etkiye kar l k gelen tek bir uydunun maksimum varyans n  
ifade etmektedir. Bu grafik en kötü uydular n verileri ile hesaplanmakta olup, yaz l m n en kötü 
durumdaki uydu verilerini nas l ve hangi do rulukta kulland n  göstermektedir. Di er taraftan 
göreli iyonosfer etkisini modellemek de olanakl  olup, örnek olarak ayn  gün için saat 08:00-
09.30 (UTC) saatleri aras  elde edilen grafik ekil-11’de görülmektedir. ekildeki k rm z  e ri 
gözlemcinin zeniti do rultusundaki göreli iyonosferik etkiyi, mavi e ri ise sinyal yoluna 
indirgenmi  göreli iyonosferik etkiyi ifade etmektedir. Bu etki literatürde I95 etki olarak da 
bilinmektedir (WANINGER 2002). I95 etkisi göreli konumlamada kullan lan bir ölçüt olup, tüm 
uydular için hesaplanan iyonosferik düzeltmelerden elde edilen bir büyüklüktür ve  en kötü 
%5’lik ölçünün at lmas  ve geri kalan %95’lik ölçünün kullan lmas  nedeniyle bu ismi alm t r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ekil-10: ISKI-UKBS A  19.08.2009 günü için atmosferik etki durumu 
 

ekil-11’den görülece i gibi bu etkinin büyüklü ü ppm cinsinden ifade edilmekte olup, bu de erin 
büyük olmas  göreli iyonosferik etkinin göreli konum belirleme üzerindeki etkisinin de büyük 
oldu unu göstermektedir. Örne in, bu de erin 0-2 ppm aras nda olmas  iyonosferin konumsal ve 
mekansal gradyenlerinin az, 4-8 olmas  ise çok fazla oldu unu göstermektedir. Buradan, referans 
istasyonundan uzakla t kça I95 de erinin artaca  ve bunun da RTK ölçülerini olumsuz 
etkileyece i sonucuna ula mak olanakl d r. 
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     ekil-11: Göreli iyonosferik etki ( SK  a  19.08.2009) 
 
Bu çal man n as l hedeflerinden biri olmamakla birlikte belirli bir epok için (19.08.2009 saat 
10.00 UTC) ölçü bölgesinde Geo++ yaz l m nda mevcut bir özellik olan troposferik modelleme 
de yap lm  olup elde edilen mutlak troposfer etkisi ekil-12’de, art k (residual) troposfer etkisi 
ise ekil-13’de görülmektedir. Art k troposfer etkisi, standart atmosfer model ile ölçü an nda 
hesaplanan mutlak troposfer model aras ndaki fark olarak hesaplanm t r.  Söz konusu ekillerin 
say sal de erleri ise Tablo-13’de verilmi tir. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ekil-12: SK  a  mutlak troposferik model              ekil-13: SK  a  art k troposferik model 
               (19.08.2009 10.00 UTC)                                         (19.08.2009 10.00 UTC) 
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Tablo-13: SK  A  Troposferik Modelleme (19.08.2009) 
Referans stasyonu Standart 

Troposfer Model 
(metre) 

Art k Troposfer 
Modeli (metre) 

YALI 2.4250 -0.0623 
TUZL 2.4445 -0.0514 
TERK 2.4575 -0.0400 
SLVR 2.4025 -0.0715 
SILE 2.4590 -0.0303 
PALA 2.4131 -0.0524 
KCEK 2.4217 -0.0563 
BEYK 2.4494 -0.0342 

 
SK -UKBS a nda atmosferik düzeltmelerden iyonosferik parametreler 10 sn aral klarla, 

troposferik parametreler ise 30 sn aral klarla yay nlanmaktad r. Bunlar oldukça makul s kl klard r. 
Çünkü iyonosferin orta enlemlerdeki de i imi saniyede birkaç mm, troposferin ise çok daha 
yava t r. Böylece, iyonosferik düzeltmelerin 10 saniyede ve troposferik parametrelerin ise 30 
saniyede bir hesaplan p yay nlanmas  ayn  zamanda sürekli olarak belirsizlik çözümü 
gerçekle tiren a  yaz l m  için de uygun bir stratejidir. Di er taraftan, bu de erlerin daha s k (ör. 
Saniyede bir) serileri olu turulursa stanbul bölgesi için grafik ve say sal olarak gerçek zamanl  
atmosferik modelleme yap lmas  olana  da elde edilmi  olmaktad r. Gerçek zamanl  atmosferik 
veri modellemesi ölçme faaliyetleri d nda meteoroloji (say sal hava tahmini, GPS meteorolojisi, 
sel ve f rt na tahmini vb.), tar m (ya  tahmini) ve navigasyon gibi alanlarda çok yo un olarak 
kullan labilecek yeni alanlar olarak dü ünülebilir (KAHVEC  vd. 2007). 
 
5. SONUÇ VE ÖNER LER 
 
Sabit GNSS a lar  dünyada ve ülkemizde uygulama anlam nda yeni bir kavram oldu u ve 
özellikle ülkemizde henüz bu konuda yeterli deneyim bulunmad  için bu çal man n önemli 
oldu u de erlendirilmektedir. Gerçekte, bu ve benzeri a larda hem pratik hem de akademik 
anlamda çok say da çal ma gerçekle tirilmesi olanakl d r. Bu ba lamda, makale kapsam nda 
yap lm  olan denemelerin yaln zca bir bölümü özet olarak aktar lmaya çal lm t r. Sonuç olarak, 
SK -UKBS’nin kurulumu, tesisi, kullan lan yaz l m ve donan m aç lar ndan örnek bir yerel 

referans istasyonlar  a  oldu u dü ünülmektedir. 
 
Makalede sunulan sonuçlardan da görülece i gibi, gerçek zamanl  RTK uygulamalar nda 
kullan lan düzeltme yöntemi ne olursa olsun elde edilecek sonuçlar normal artlar alt nda kabul 
edilebilir s n rlar içerisinde farkl  olacakt r. Düzeltme yöntemleri (VRS, PRS, FKP, MAC) 
aras ndaki fark  ise genel olarak a  yaz l m ndan gelen düzeltmelerin hesap merkezinde mi yoksa 
gezen al c da m  gerçekle tirildi i, düzeltme yönteminin teorik yakla m , kullan lan a  
yaz l m n n özellikleri, RTCM format nda yay nlanan düzeltmelerin içeri i, faz belirsizliklerinin 
gerçek zamanl  çözümünde GLONASS uydular n n etkin olarak kullan l p kullan lmad  gibi 
faktörler belirlemektedir. Düzeltme yönteminin uygulanma h z n  ise a  yaz l m n n gerekli 
hesaplamalar  yapabilmek için harcad  zaman, bu verilerin gezen al c lara iletilmesinde arada 
geçen zaman (latency) ve düzeltme verisinin boyutu belirlemektedir. Gezen al c da uygulanan 
düzeltmeler sonucu elde edilen koordinatlar n do rulu unu ise referans noktalar n n s kl , ölçü 
noktalar n n referans istasyonlar ndan olan uzakl , noktalar aras ndaki yükseklik farklar  ve ölçü 
süreleri belirlemektedir. Örne in, referans istasyonlar ndan olu an a n nokta say s n n hedeflenen 
do ruluklar  sa layacak oranda yeterli s kl kta olmamas , a n d na ç k ld nda ve/veya referans 
istasyonlar  aras ndaki uzakl klar n günümüz ko ullar nda 50-60 km’den fazla olmas  ve sadece 
birkaç epokluk RTK ölçüsü yap lmas  durumunda her zaman hedeflenen do ruluklara 
ula lamayaca  dü ünülmektedir. yonosferik etkinin en fazla olmas  beklenen 2012-2013 
y llar nda bu durumun olumsuz sonuçlara yol açaca  da dü ünülmektedir.  
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Uygulamada tüm düzeltme yöntemlerinde ölçü yapman n ekonomik ve gerekli olmad  dikkate 
al n rsa kullan c  aç s ndan en uygun çözüm elindeki al c  markas n n en iyi hangi düzeltme 
yöntemiyle daha uyumlu sonuçlar verdi ini ilgili firmadan ö renmesi ve RTK ölçülerini genelde 
bu düzeltme yönteminde yapmas d r. Di er taraftan, RTK uygulamalar  mesafe ba ml  hatalardan 
(iyonosfer, troposfer, yörünge) çok fazla etkilendi i için elde edilecek do ruluklar da ayn  oranda 
kötü olacakt r. Bu nedenle, RTK ölçülerine ç k lmadan önce uydular n yetersiz olmas  nedeniyle 
arazi öncesi ölçü planlamalar n n yap ld  GPS’in ilk y llar nda (1980-1996) oldu u gibi en 
uygun ölçü zamanlar n n belirlenmesi kullan c ya hem ekonomi hem de ölçülerin bir kerede ve en 
yüksek do rulukta tamamlanmas n  sa layacakt r. RTK ölçüleri planlan rken iyonosferik etkinin 
en önemli bozucu etki oldu u ve referans istasyonundan olan mesafeye ba l  olarak büyüklü ünün 
de i ti i, bunun da TTFA süresini azaltt  yada art rd  ve/veya gerçek zamanl  belirsizlik 
çözümünü (fixing) olanaks z hale getirdi i unutulmamal d r. 
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Özet 
 
Dijital görüntüdeki herbir piksel yerle ti i konuma ait gerçek detay ile ilgili yo unluklar  gösterir. 
Radyometrik de erler, orjinal parlakl k ve renk de erinin görüntü üzerinde gerçe e ne kadar yak n 
olarak temsil edilebildi inin bir ölçütüdür. Geometrik dönü üm sonucu piksellerin radyometrik 
de erleri de i mektedir. Bu de i imi en aza indirmek için radyometrik dönü üm amaçl  yeniden 
örnekleme (resampling) metotlar  geli tirilmi tir. Görüntü transformasyonunda en yayg n olarak 
kullan lan geometrik dönü üm yöntemleri; “Yans mas z Benzerlik Dönü ümü, Benzerlik Dönü ümü, 
Afin Dönü ümü, Projektif Dönü üm, Polinomyal Dönü üm ve Parçal  Do rusal Dönü üm”, yeniden 
örnekleme metotlar  ise; “En Yak n Kom uluk (Nearest Neighbour), Çiftkatl  Do rusal (Bilineer), 
Çiftkatl  Kübik (Bicubic)”dir.Bu çal mada dijital görüntü dönü ümünde meydana gelen geometrik 
bozulmalar n radyometrik de erlerle piksel baz nda tüm görüntü üzerinde ara t r lmas  
amaçlanm t r. Çal ma için  boyuna 38, enine 22 karelaj ve her bir karelaj n boyu 18×14 mm olan 
olu an bir levha haz rlanm t r. Çal mada Olympus E-150  Dijital SLR kamera kullan lm t r. Çekim 
esnas nda kameran n sabit (stabil) kalmas n  sa lamak için üç ayak (tripod) kullan lm t r. Kameran n 
döndürülmesi esnas nda farkl  yönde meydana gelecek dönüklü ü önlemek için kamera 
düzeçlenmi tir. Biri kamera düz (normal moda) konumdayken di eri kameran n belli bir aç yla 
döndürülmesi sonucu toplam iki adet resim çekilmi tir. Matlab 2008a yaz l m  ile dönük olarak 
çekilmi  görüntüye geometrik dönü üm yöntemleri uygulayan ve düzeltilmi  görüntü ile ba lang çta 
düz olarak çekilmi  görüntüleri kar la t rmay  sa layan bir program yaz lm t r. Programda, 
gerekti inde dönü üm kontrol noktas  kullanarak veya aç , ölçek, dönüklük de erleri girilerek 
yap labilmektedir. Dönü üm sonras  olu an düzeltilmi  görüntüler otomatik olarak kaydedilmekte ve 
daha sonra kullan lmas  sa lanmaktad r. Çal mada, düz olarak çekilmi  görüntüden, geometrik 
dönü üm uygulanarak elde edilen görüntünün k rm z , ye il ve mavi bantlar  ayr  ayr  fark al narak 
tüm görüntüde meydana gelen bozulmalar tespit edilmeye çal lm t r. Fark alma i leminde hiçbir 
bozulma olmad  ve ortam artlar n n ayn  oldu u takdirde gri de er fark n n s f r olmas  
beklenmektedir. Gri de erler s f rdan farkl  ise ait oldu u piksel konumunda geometrik bozulman n 
oldu u anla lmaktad r. Her bir geometrik yöntem ve yeniden örnekleme yöntemi için üç bant için elde 
edilen fark görüntülerinin ortalama ve standart sapma de erleri hesaplanarak, bu de erler üzerinden 
hangi yöntemin daha duyarl  sonuçlar verdi i ortaya konmu  ve birbirleriyle kar la t rma 
yap lm t r. Elde edilen de erlere göre Yans mas z Benzerlik Dönü üm, Benzerlik Dönü ümü ve Afin 
Dönü ümü’nün ortalama de erlerinin di er yöntemlere göre daha küçük de erlerde ç kt  
görülmü tür. Ortalama de erleri gri de er de i iminin az olmas ndan kaynakl  olarak küçük 
ç km t r. Bu da bu yöntemlerin kullan m aç s ndan di erlerine göre daha iyi oldu unu 
göstermektedir. Di er dönü üm yöntemlerinden elde edilen de erler çok fazla miktarda büyük 
olmad ndan bu yöntemlerinde kullan labilir oldu unu göstermektedir. Gri de erleri kullanarak 
hatalar n tespiti yan nda, görüntü üzerinde geometrik bozulmalar metrik olarak tespit edilerek tüm 
görüntü üzerinde vektörel olarak gösterilmi tir. Çal ma ile hem radyometri hem de geometri 
kullan lmas  neticesinde görüntü dönü ümünde en uygun ve optimum metot tespit edilmi tir.  
 
Anahtar Kelimeler : Dijital görüntü, Geometrik dönü üm, Radyometrik dönü üm, Kamera. 
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DETECTION OF THE GEOMETRIC DEFORMATIONS ON THE ENTIRE IMAGE 
WITH GEOMETRIC AND RADIOMETRIC MEASUREMENTS IN IMAGE 

REGISTRATION 
 
Abstract 
 
Each pixel on digital image shows density about real detail of belonging position. Radiometric pixel 
values are indicators of how closely represent of original brightness and colour values on image. 
Radiometric values of pixels change after geometric transformation. Resampling methods are 
improved radiometric transformation purpose for minimizing this changing.  A unified method for 
correcting the geometry of digital images is presented. The method uses a test plate with gridded 
38×22, along x and y directions, respectively, and the size of each grid is 18×14 mm in dimensions. 
The transformation functions are used to get the geometric deformation of obtained images. 
Radiometric pixel values (gray scale) in images have been used to get the geometric deformations. Six 
geometric transformation methods, non-reflective similarity, similarity, affine, projective, polynomial, 
piecewise linear, and three resampling methods, nearest neighbour, bilinear and bicubic, have been 
utilized for image registration and getting the geometric deformations in this paper.  Two images have 
been taken with Olympus E-150 digital SLR camera. One image is normal mode, and the other is 
rotated ( 30º-35 º) with specific angle. Using Matlab software geometric transformation and 
resampling methods have been applied to rotated image to register it on normal image. To recognize 
distortions in entire image, RGB bands of normal and rectified images have been extracted from each 
other one by one. For each geometric and resampling method, average and standard deviation values 
of three bands have been computed. Using these values, methods have been compared each other and 
it is examined that which method the most accurate is. At the same time, normal images are subtracted 
from rectified images to examine geometric distortion on the entire images. Experimental results of 
the all methods on images acquired under camera settings are presented and evaluated. According to 
conclusions, it is seen that non-reflective similarity, similarity and affine transformation have the good 
and same accuracy than other methods. This shows that these methods are better than the others for 
usage. In addition to, experimental results of acquired to using other transformation methods are not 
very high and different, so these methods may also be practicable. Besides of to detect errors using 
grey values on entire image, distortions were detected in metric units and shown as vectorial. In this 
study, the most useful and optimal method was determined as a result of use both radiometry and 
geometry for image transformation.      
 
Keywords: Digital image, Geometric transformation, Radiometric transformation, Camera. 
 
 
1. Giri  
 
Çe itli uzaktan alg lama ve fotogrametri uygulamalar nda s kça kar la lan problemlerden birisi, 
yap lan geometrik ve radyometrik dönü ümlerinin do rulu udur. Literatürde yap lan birçok 
ara t rmada görüntü geometrisine ili kin do ruluk analizleri kontrol noktas  bazl  yap lm  ve kontrol 
noktalar n n do rulu u test edilmi tir. Fakat, görüntü geometrisi üzerindeki deformasyonlar n en 
do ru tespitinin piksel baz nda yap lacak olan analizler sonucu ortaya koyulabilece i aç kt r. Her bir 
piksele geometrik dönü üm ve örnekleme metodu kombinasyonlar n n uygulanmas  sonucu 
radyometrik de erlerin incelenerek dönü üm ve örnekleme metodu do rulu u hakk nda piksel baz nda 
bir sonuca ula labilir.  
Çal mada dijital görüntü dönü ümünde meydana gelen geometrik bozulmalar n radyometrik 
de erlerle tüm görüntü üzerinde tespitine yönelik bir ara t rma yap lm t r. Radyometrik olarak 
bozulman n söz konusu oldu u bölümlerde geometrik olarak meydana gelen bozulma miktar  tespit 
edilmi tir. Bu amaçla, çal ma için haz rlanm  grid levhaya, biri düz (normal konumda), di eri ise 
kameran n y- ekseni etraf nda belli bir aç yla (30º) döndürülmesi sonucu iki görüntü al nm t r. 
Çal mada alt  adet geometrik ve üç adet örnekleme yöntemi kullan larak belli dönüklükte çekilmi  
görüntü düzeltilmi  ve düz olarak çekilen görüntü ile fark  al nm t r. Fark alma i lemi her bir bant 
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için ayr  ayr  yap lm t r. Farklar n gri de erleri bir yüzey üzerinde temsil edilerek hatalar n hangi 
bölgelerde yo unla t , geometrik dönü üm ve örnekleme yöntemlerine ba l  hata de i imi tespit 
edilmi tir. Bu çal mada genel olarak a a daki i lem ad mlar  gerçekle tirilmi tir: 
 

 Test levhas n n olu turulmas , 
 Dönü üm yöntemi için Matlab’ta program geli tirme, 
 Düz ve dönük görüntülerin çekilmesi,    
 Dönük görüntüye geometrik dönü üm ve örnekleme metodlar n n uygulanmas , 
 Düz görüntü ile düzeltilmi  görüntü farklar n n al nmas , 
 Fark görüntüleri kullan larak yüzey modellerinin olu turulmas , 
 Fark görüntüleri için histogram çizimi, ortalama ve standart sapma de eri hesaplanmas , 
 Geometrik hatalar n tespiti ve vektörel olarak çizdirilmesi, 
 Sonuç görüntülerinin ve de erlerin irdelenmesi. 

 

2. Geometrik Dönü üm 
 
Dönü üm, fotogrametride yakla k mutlak yöneltmesi yap lm  bir stereomodel üzerinde model 
koordinatlar  ölçülebilen kontrol ya da ayr nt  noktalar n n arazi koordinatlar  bulunmak istenildi inde, 
görüntü koordinatlar  ile resim koordinatlar  veya resim koordinatlar  ile arazi koordinatlar  
hesaplan laca  zaman söz konusu olmaktad r. Geli en teknoloji ile birlikte söz konusu dönü üm 
i lemi iki dijital görüntü aras nda da yap labilmektedir. Bu i lem görüntü registrasyonu olarak 
adland r lmaktad r. Görüntü registrasyonu geometrik ve radyometrik dönü üm (yeniden örnekleme) 
i lemlerinden olu maktad r. Literatürde çok say da geometrik ve yeniden örnekleme metotlar  
kullan lmakta olup, çal mada bu metotlardan en yayg n kullan m alan  bulanlar üzerinde durulacakt r. 

 
 

2.1.  Benzerlik Dönü ümü 
 
Bu dönü ümde geometrik ekillerin biçimleri korunmaktad r. Düzgün geometrik ekillerin kenarlar  
ayn  oranda küçülür ya da büyür. Aç lar n mutlak de erleri de i mez ayn  kal r. K sacas  ekiller 
dönü ümden sonra esas ekle benzerdirler. Benzerlik dönü ümünde, ölçek,  dönüklük, x ve y 
yönündeki öteleme bilinmeyenleri dikkate al n r. Benzerlik dönü ümü; 
 
                                                                                                    (1) 
 
 
e itli i ile ifade edilmektedir. Burada, x, y 1. sistemin koordinatlar ; X, Y 2. sistemin koordinatlar , a, 
b, c ve d katsay lar  ise öteleme, dönüklük ve ölçek faktörünü göstermektedir. Yans mas z benzerlik 
dönü ümü benzerlik dönü ümü için gerekli e itlikleri kullanmakta olup, bu dönü ümde sadece 
ekildeki yans ma dikkate al nmamaktad r. 

 
 
2.2.  Afin Dönü ümü 
 
Afin dönü ümde koordinat eksenleri yönündeki ölçekler ayn  de ildir. Aç  koruyan bir dönü üm 
de ildir. Herhangi bir do ru dönü ümden sonra yine bir do rudur. Paralel do rular dönü ümden sonra 
da paraleldir. Alanlar dönü ümden sonra sabit bir miktar kadar de i ir. Afin dönü ümünde x ve y 
eksenleri yönünde 2 ölçek faktörü, 2 öteleme ve 2 dönüklük olmak üzere toplam alt  parametrenin 
çözümü için her iki sistemde koordinatlar  bilinen üç noktaya ihtiyaç vard r. Ortak nokta say s n n 
üçten fazla olmas  durumunda dönü üm parametreleri en küçük kareler yöntemine göre dengeleme ile 
hesaplan r. Afin dönü ümü; 
                                                                                                                                                                (2)   

daybxY
cbyaxX

fdycxY
ebyaxX
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e itli i ile elde edilir. Burada, x, y 1. sistemin koordinatlar ; X, Y 2. sistemin koordinatlar , a, b, c, d, e 
ve f katsay lar  ise öteleme, dönüklük ve ölçek faktörünü göstermektedir. 
 
 
2.3. Projektif Dönü üm 
 
Do rusal dönü ümlerin en geneli projektif dönü ümdür. Genellikle tek görüntüye sahip fotogrametrik 
uygulamalarda düzlemler aras ndaki projektiflikten faydalan lmak istenilen durumlarda ve resimlerin 
dü eye çevrilmesinde s kça kullan l r. Projektif dönü ümde do ruda l k özelli i korunur. Bu 
dönü ümde, iki düzlem aras ndaki, paralel olup olamama durumuna ve izdü ümün merkezsel veya 
paralel olmas na bak lmaks z n, dönü üm yapmak mümkündür. Bilinmeyen parametre say s  sekizdir. 
Bu sekiz parametrenin tespiti için her iki sistemde koordinat  bilinen en az dört noktaya gereksinim 
duyulur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bu dönü ümün yap lmas  için kullan lacak 
olan dört noktan n en az üçünün do rusal olmamas n n gereklili idir. Projektif dönü üm için e itlikler; 
 
 
                                                                                            (3) 
 
 
 
 
eklinde ifade edilebilir.  

 
 
2.4. Polinomyal Dönü üm 
 
Polinomyal dönü ümler baz  uygulamalar için daha uygun olabilir. Bu sebeple uygulamada mevcut 
polinomyal dönü ümlerden hangisinin kullan laca na, en uygun matematik modele ba l  olarak karar 
verilir. Bu dönü üm iki sistem yada uzay aras nda ölçek ve dönüklük aç s ndan homojenli in olmad  
durumda tercih edilir. De i ik dereceden polinomlu dönü ümler kullan labilir. Genel polinomyal 
dönü üm için e itlikler: 
 
 
                       (4) 

 
eklinde ifade edilebilir.   

 
 
2.5. Parçal  Do rusal Dönü üm 
 
Görüntüler üzerinde seçilmi  olan kontrol noktalar  ile TIN model kurulur. Dönü üm uygulan lacak 
görüntü üzerinde olu turulan her bir üçgen ile referans görüntü üzerindeki ilgili üçgen aras nda 
do rusal bir dönü üm fonksiyonu yard m yla dönü üm gerçekle tirilir. Bölgeler küçük oldu u zaman 
veya birbirleri aras nda lokal geometrik farkl l klar az ise parçal  lineer dönü üm uygun olabilir. 
Bununla birlikte e er lokal deformasyonlar fazla ise ve üçgen kenarlar  birbirinde çok farkl  ise 
istenilen do ruluktaki sonuçlara ula lamayabilir. Parçal  lineer dönü ümde TIN modeldeki üçgenlerin 
seçimi referansland rma sonucunu do rudan etkileyebilir. Bilinmeyen parametre say s  alt d r. Parçal  
lineer dönü üm için e itlikler afin dönü ümünde kullan lan e itliklerdir. 
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3. Yeniden Örnekleme (Resampling) Metotlar  
 
Geometrik transformasyon i leminden sonra yeni olu an görüntü üzerinde gri de erler için 
enterpolasyon yap lmas  gerekir. Bu i lem yeniden örnekleme (Resampling) olarak isimlendirilir. 
Geometrik dönü üm metotlar yla yap lan dönü ümü yeniden örnekleme i lemi izler. Yeniden 
örnekleme, geometrik dönü üm i leminden sonra gri de erleri de i mi  olan sonuç görüntünün 
piksellerinin radyometrik de erlerinin yeniden atanmas d r. Literatürde bu amaçla kullan lmakta olan 
çe itli metotlar mevcuttur. Yayg n olarak kullan lan metotlar En yak n kom uluk (Nearest neighbour), 
Çift Do rusal (Bilinear) ve Çift Kübik (Bicubic)’dir. En yak n kom uluk yöntemi ayn  zamanda 
s f r nc  dereceden enterpolasyon yöntemi olarak da adland r lmaktad r. Bu yöntem ile yeni piksel gri 
de erleri giri  görüntüsündeki en yak nda yer alan piksel gri de erlerinin kopyalanmas  ile elde edilir, 
dolay s  ile giri  görüntüsü ile ayn  de eri al r. Bundan dolay  görüntünün radyometrik karakteri 
de i mez. Di er taraftan sonuç görüntüde blok yap  bozulur. Çiftkatl  do rusal (Bilinear) 
enterpolasyon yönteminde en yak n dört pikselin a rl kl  ortalamas  ç kt  görüntüsünün piksel de eri 
olarak al nmaktad r. Geometrik aç dan daha do ruluklu bir yöntem olmas na kar l k, orijinal piksel 
de erleri de i mektedir. Çiftkatl  Do rusal enterpolasyon yöntemi sonuçlar  görüntüdeki keskin 
s n rlar  sonuç görüntüde yumu atabilmektedir. Bu durum, obje yakalama tekni inin görüntüde 
uygulanmas n  güçle tirmektedir. Çiftkatl  kübik enterpolasyonda (kübik katlama) bilineer 
enterpolasyondaki ayn  hesaplama tekni i kullan l r. Tek fark ilgili pikselin çevresindeki 16 pikselin o 
piksele a rl kl  uzakl klar  hesaplanarak yeni yans ma de eri bulunur. Yeniden örnekleme metodlar  
çal ma prensibi ekil 1’de gösterilmektedir. 
 

 
 

ekil 1. Yeniden örnekleme metotlar  çal ma prensibi 
 

3. Çal mada Kullan lan Kamera ve Test Alan  
 
Çal mada Olympus E150 kameras  kullan lm  olup, bu kamera 10.90 Mega piksel çözünürlüklüdür. 
Kamera maksimum 3648x2736, minimum 640x480 çözünürlü ünde görüntü üretebilmektedir. Al c  
boyutlar  17,3x13,0 mm, sensör tipi 4/3-inch LiveMOS’dir. Görüntüler, .jpeg, .raw, .raw-jpeg 
format nda CompactFlash Microdrive ve xD Picture Card’a kay t edilmektedir. Çal mada çekilen 
resimlerin 3648 x 2736 çözünürlü e sahiptir. Çal mada kullan lan test alan  ( ekil 2), boyuna 38, 
enine 22 adet karelajdan olu maktad r. Dikdörtgen yap s ndaki her bir karelaj n boyu 18 mm, eni 14 
mm uzunluktad r. Karelajlar e it ebatta olup siyah ya da beyaz renklidir.  
 

En yak n  
Kom uluk 

Çiftkatl  
Do rusal 
Çiftkatl  
Kübik 
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ekil 2. Test alan  

 
4. Resim Çekim Senaryosu 
 
Çal mada kamera sabit tutulmak için bir kamera üçaya  üzerine kurulmu  ve düzeçlenmi tir. Test 
alan  düz bir duvara düz bir ekilde sabitlenmi tir. Kamera ile yakla k 1.50 m mesafe uzakl ktan test 
alan n n tümü görüntüde olacak ekilde düz ve dönük olmak üzere iki adet resim çekilmi tir. Dönük 
resim kameran n y-ekseni etraf nda döndürülmesi ile elde edilmi tir. Çekilen görüntüler 3648x2736 
çözünürlü ündedir. Kamera konumu de i tirilmeden al nan dönük resim için çekim aç s  30-35° 
olarak ayarlanm t r. Çekilen resimler jpeg format ndad r. ekil 3’de kamera düz ve dönük durumda 
iken çekilen resimler görülmektedir.  

 

   
 

ekil 3. Düz ve dönük resimler  
 
5. Çal mada Kullan lan Yaz l m 
 
Çal mada yukar da sözü edilen metotlar n çözümlerine ili kin bir yaz l m geli tirilmi tir. 
Yaz l m Matlab 7.0 (R2008a) ortam nda menülü olarak kodlanm t r. Program 
çal t r ld nda ilk olarak “Giris.fig” isimli giri  menüsü ekrana gelmektedir ( ekil 4). Bu 
menünün ilk k sm n  kontrol noktas  kullanarak ve kontrol noktas  kullanmadan yap labilen 
yans mas z benzerlik dönü ümü, benzerlik dönü ümü ve afin dönü ümü olu turur. kinci 
k sm  kontrol noktas  kullanarak yap labilen projektif dönü üm, polinom dönü üm ve parçal  
do rusal dönü üm olu turmaktad r.  Program genel olarak iki a amadan olu maktad r. Birinci 
a amada programa kontrol noktas  kullan lmadan aç , ölçek ve dönüklük de erlerinin 
girilmesiyle i lemler yap l r. kinci a amada kontrol noktalar n  manuel olarak seçip program 
aç  ölçek ve dönüklükleri kendi hesaplamaktad r ( ekil 4).  
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ekil 4. Çal mada kullan lan program; Program n giri  menüsü ve kontrol nokta seçim menüsü 
 

Kontrol noktal  ve noktas z durumlar dikkate al narak seçilecek bir geometrik dönü üm ve yeniden 
örnekleme metodu ile dönük görüntü düzeltilir. Kontrol noktas z çözümde ölçek, aç  ve öteleme 
de erleri direk olarak programa girilir. Kontrol noktal  çözümde ise dönük ve düz resim üzerinde 
kar l kl  9 adet nokta seçilir. Programda görüntünün tamam  düzeltilece i gibi seçilecek belli bir 
bölgede düzeltilebilmektedir. Görüntüler renkli oldu undan de erlendirme a amas nda bantlara 
ayr larak her bir bant için ayr  ayr  de erlendirme yap labilmektedir. De erlendirme i lemi düz 
görüntüdeki her bir bant görüntünün düzeltilmi  görüntüdeki kar l ndan ç kar lmas  sonucu fark 
görüntü elde edilmesinden ibarettir. Fark görüntüsü her iki görüntüdeki gri de er fark n  temsil eden 
görüntüdür.  
 
 
6. Uygulama 
 
Bu bölümde test alan na çekilmi  görüntülere ait geometrik hatalar  modellemek için belirlenen alt  
geometrik ve üç radyometrik metotla üretilen sonuç görüntüler verilmi tir. Her bir uygulamaya ait 
de erlendirmeler ve irdelemeler ortaya konulmu tur. Tüm metodlarda test alan  kö elerinde, kenar orta 
noktalar nda ve orta noktas nda 9 adet kontrol noktas  seçilmi tir. Böylece kontrol noktalar n n test 
alan  üzerinde e it aral kl  bir biçimde da lmas  sa lanm t r. Tüm yöntemlerde k rm z  bant üzerinde 
seçilen örnek bölüm için sonuçlar detayl  olarak incelendi inde, kom u piksel gruplar  aras ndaki 
radyometrik de erlerin birbirinden fark n n çok fazla oldu u özellikle grid geçi lerinde, hata 
miktarlar n n oldukça yükseldi i görülmü tür. Uygulama a ams nda sadece benzerlik ve en yak n 
kom uluk metodunun birlikte de erlendirilmesi sonucu elde edilen fark görüntüleri verilecektir.   
  

  
 

ekil 5. Benzerlik ve en yak n kom uluk yöntemleri ile olu turulan tüm görüntü ve k rm z  bant 
görüntüsü hata yüzeyi 

ekil 5’de geometrik dönü üm yöntemlerinden benzerlik yöntemi kullan larak dönü ümü yap lm  
olan test alan  görüntüsüne örnekleme yöntemi olarak da en yak n kom uluk metodu uygulanm  ve 
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hata büyüklükleri her bir piksel için vektörel olarak çizilmi  ve yüzey olu turumu tur. Bu yüzeyde 
görüntülere fark al nmas  sonucu hesaplanan  hatalar n yönü de görülmektedir. ekil 5’den genel hata 
yüzeyi incelendi inde bu yöntemde hata miktarlar n n hata da l m  olarak görüntü yüzeyine 
da lmakta ve negatif yönde daha fazla oldu u  görülmektedir. Özellikle karelaj kenarlar n gri de er 
farkl l klar  yüksek ç kmaktad r. Bu durum geometrik dönü ümde belli düzeyde hata yap ld n n 
göstergesidir. Benzerlik dönü ümü ve di er geometrik metotlar ile tüm örnekleme metodu 
kombinasyonlar  da tüm bantlar için denenmi  ve elde edilen sonuçlara histogram grafi i 
çizdirilmi tir. Ayr ca bu tüm yöntemler ile elde elde edilen gri de er farklar na ili kin ortalama hata 
miktarlar  Tablo 1’de verilmektedir. ekil 6’da k rm z  bant üzerinde seçilen örnek bölüm için 
benzerlik dönü ümü sonuçlar detayl  olarak gösterilmi tir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ekil 6.  Hata miktarlar  ve gri de er histogram grafi i 
 

Di er metotlar için ayn  de erlendirmeler yap lm  ve elde edilen sonuçlar yine Tablo’1 de 
gösterilmi tir.  
 

Tablo 1. Geometrik ve radyometrik yöntemlerin uygulanmas  sonucu elde edilen ortalama gri de er 
farklar  ve standart sapmalar  

 
Dönü üm 
Yöntemi 

Örnekleme 
Yöntemi 

K rm z  bant Ye il bant Mavi bant 

Ortalama Std. sapma Ortalama 
Std. 

sapma Ortalama 
Std. 

sapma 

Benzerlik 

En yak n 
Kom uluk 

8.86169 13.1281 8.21479 12.9122 7.77675 12.6773 

Çiftkatl  Do rusal 9.94116 16.3071 9.22756 15.8474 8.70538 15.4816 
Çiftkatl  Kübik 8.68768 12.7677 8.02204 12.5536 7.57338 12.3126 

Yans mas z 
Benzerlik 

En yak n 
Kom uluk 

8.27679 11.5509 7.71677 11.5791 7.39982 11.6900 

Çiftkatl  Do rusal 8.73095 12.7522 8.08547 12.5439 7.59942 12.313 
Çiftkatl  Kübik 8.68984 12.7663 8.02289 12.5512 7.57442 12.3101 

Afin 

En yak n 
Kom uluk 

8.89787 13.604 8.27593 13.5821 7.72761 13.0953 

Çiftkatl  Do rusal 9.94116 16.3071 9.22756 15.8474 8.70538 15.4816 
Çiftkatl  Kübik 8.68768 12.7677 8.02204 12.5536 7.57338 12.3126 

Projektif 

En yak n 
Kom uluk 

10.7081 18.4092 10.1723 18.5843 9.90327 18.7346 

Çiftkatl  Do rusal 12.2738 22.2313 11.6779 22.2407 11.3697 22.2744 
Çiftkatl  Kübik 10.5924 18.2237 10.0376 18.4062 9.7692 18.5585 

Polinom 

En yak n 
Kom uluk 

10.8805 18.7758 10.365 18.9587 10.1214 19.2102 

Çiftkatl  Do rusal 10.7354 18.4158 10.2289 18.6121 9.94797 18.8659 
Çiftkatl  Kübik 10.7704 18.5824 10.2339 18.7725 9.98745 19.0361 

Parçal  
Do rusal 

En yak n 
Kom uluk 

10.437 17.342 9.92189 17.2779 9.89238 18.1265 

Çiftkatl  Do rusal 10.3071 17.0028 9.80773 16.9486 9.75379 17.8066 
Çiftkatl  Kübik 10.3069 17.1202 9.78228 17.0606 9.75904 17.9307 
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Tablo 1 incelendi inde, geometrik ve yeniden örnekleme metotlar n n birlikte kullan m  görüntüyü 
olu turan üç ana banda uyguland  görülmektedir. Tablo 1’den benzerlik dönü ümü sonuçlar  
incelenirse, hemen hemen bütün bantlarda gri de er farklar  ortalamas n n e it oldu u, ancak bu 
yöntemle çift katl  do rusal örnekleme metodu kullan lmas  durumunda hatan n biraz artt  
görülmektedir. Yans mas z benzerlik dönü ümünde mavi bant n ortalama de erleri di er bantlara göre 
daha az ç kt  ve yak n kom uluk örnekleme metodu kullan ld nda hatan n di erlerine metodlara 
göre az oldu u anla lm t r. Afin dönü ümünde de yans mas z benzerlik dönü ümünde de oldu u gibi 
yak n kom uluk ve çiftkatl  kübik örnekleme metodlar  gri de er ortalamalar  e it ç km  ancak 
çiftkatl  do rusal örnekleme metodu gri de erleri ortalamas  daha fazla oldu u dolay s yla hatan n 
daha fazla oldu u görülmü tür. Projektif dönü ümde gri de er farklar n n ortalamas n n önceki üç 
dönü üm yöntemine göre daha fazla ç kt , yak n kom uluk ve çiftkatl  kübik örnekleme 
metodlar nda gri de erler farklar  ortalamas  e it, çiftkatl  do rusal örnekleme metodunda ise 
ortalaman n daha büyük bir de erde oldu u görülmü tür. Yine polinom dönü ümü incelendi inde tüm 
bantlar n farklar n n ortalamalar n n e it ancak yak n kom uluk örnekleme metodu kullan lmas  
halinde hatan n biraz fazla olaca  görülmü tür. Son olarak parçal  do rusal dönü üm yönteminde ise 
polinom dönü ümde oldu u gibi tüm bantlar n ortalamas  e it ç km  ve yak n kom uluk örnekleme 
yöntemi kullan lmas  halinde hatan n artt  görülmü tür. Tablo 1 genel olarak incelendi inde, 
yans mas z benzerlik dönü ümü, benzerlik dönü ümü ve afin dönü ümü farklar  ortalamas  de erleri 
birbirine e it; projektif dönü üm, polinom dönü üm ve parçal  do rusal dönü üm farklar  ortalamas da 
birbirine e it ve di er yöntemlere göre daha fazla ç km t r. 
Gri de er farklar  kullan larak yap lan de erlendirmeye ilaveten düz ve düzeltilmi  görüntü üzerinde 
karelajlara ait koordinat farklar  al narak piksel baz nda görüntü üzerinde geometrik farklar 
belirlenmi tir. Bu farklara örnek olarak en dü ük dzüeyde fark n elde edildi i polinom yöntemi ile 
elde edilen sonuçlar verilecektir ( ekil 7).  
 

 
 

ekil 7. Polinom yöntemi kullan larak üç farkl  örnekleme ile elde edilen geometrik farklar  
 
Tüm yöntemler için ortaya ç kan sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir Tablo 2 incelendi inde geometrik 
farklar aç s ndan en iyi sonucu polinom dönü ümünde elde edilmi tir. Ancak tüm yöntemlere göre 
elde edilen sonuçlar aras nda büyük oranda farkl klar söz konusu de ildir.  
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Tablo 2. Düz görüntü ile düzeltilmi  görüntü gridleri aras ndaki maximum geometrik farklar 
 

Dönü üm Metodu Yeniden Örnekleme 
Metodu 

Maksimum 
vektör (piksel) 

Benzerlik 
Enyak n Kom uluk 2.75 
Çiftkatl  Do rusal 1.96 
Çiftkatl  kübik 2.02 

Yans mas z Benzerlik 
Enyak n Kom uluk 2.69 
Çiftkatl  Do rusal 1.96 
Çiftkatl  kübik 2.02 

Afin 
Enyak n Kom uluk 2.69 
Çiftkatl  Do rusal 1.96 
Çiftkatl  kübik 2.02 

Projektif 
Enyak n Kom uluk 1.14 
Çiftkatl  Do rusal 0.82 
Çiftkatl  kübik 0.79 

Polinom 
Enyak n Kom uluk 1.54 
Çiftkatl  Do rusal 1.04 
Çiftkatl  kübik 1.02 

Parçal  Do rusal 
Enyak n Kom uluk 1.53 
Çiftkatl  Do rusal 1.51 
Çiftkatl  kübik 1.52 

 
7. Sonuç 
 
Bu çal mada farkl  geometrik ve yeniden örnekleme yöntemleri kullan larak kontrol nokta koordinat 
farklar  ile geometrik hatalar  modelleme yerine gri de er farklar n  kullanarak tüm dijital görüntü 
yüzeyi üzerinde olabilecek bozulmalar tespit edilmeye çal lm t r. Bozulmalar n daha anla l r 
biçimde tespiti için her bir yöntem için gri de er farkl l klar na ili kin ortalama ve standart sapmalar 
hesaplanm t r. 
Bu çal ma ile görüntü üzerindeki geometrik hatalar n, gerek metotdan gerekse yeniden örnekleme 
metodundan gelen hatalar da dikkate alarak tüm görüntü yüzeyi üzerinde tespit edilebilirli i ortaya 
konmu tur. Burada hatalar n büyüklüklerinden ziyade görüntünün hangi bölgelerinde ortaya ç kt klar  
tespit edilmi tir. Yöntemler de erlendirilirken, özellikle gri de er farklar na ili kin say sal de erlerin 
büyüklü ü görüntü üzerinde test alan seçiminden, geometrik metodun do rulu undan ve örnekleme 
metodu do rulu undan do rudan etkilenmi tir. Bu durum çal man n negatif boyutu olarak 
de erlendirilmektedir.   
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Özet 
 
S n rl  miktardaki arazi üzerinde yo unlu un giderek artmas  arazinin dü ey boyutunda farkl  
kullan m türlerinin ve çe itli nesnelerin üst üste binmesine, iç içe geçmesine hatta daha karma k 
yap lar olu turmas na neden olmaktad r. Özellikle nüfusun yo un oldu u alanlarda yer yüzeyinin 
alt n  ve üstünü kullanma e ilimi giderek artmaktad r. Bunun neticesinde, üst üste binen yap lar, arazi 
yüzeyinin alt ndan veya üstünden geçen karma k ula m ve altyap  tesisleri olu maktad r. Bu nedenle, 
kadastronun artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve karma k arazi kullan m na ili kin daha sa l kl  
yasal ve konumsal bilgi sa layabilmesi amac yla dü ey boyuttaki konumsal verileri de toplayarak 
yönetebilecek bir yap da olmas  gerekmektedir. Bu gereklilik son y llarda üç boyutlu (3B) kadastro 
kavram n  gündeme getirmi tir. 
 
Teknik aç dan 3B bir kadastro geli tirmedeki en önemli a ama, 3B konumsal verilerin toplanarak bu 
verilerin mevcut 2B kadastro verileriyle bütünle ik hale getirilmesidir. Bu çal mada, kadastroda 
yükseklik verilerinin elde edilmesi hakk nda bilgi verildikten sonra bir uygulama üzerinde 2B parsel 
veri kümesini yükseklik verileriyle bütünle ik hale getirerek mevcut 2B kadastro parsellerini 3B olarak 
temsil etme amaçlanmaktad r. Kadastro parsellerinin yükseklik verileriyle entegrasyonu sayesinde 3B 
gösterim, yüzey alan  hesaplama gibi i levler yan nda yüzey alt nda veya üstünde konumland r lm  
nesnelerle parseller aras ndaki konumsal ili kiyi belirleme de mümkün olacakt r. 
 
Anahtar kelimeler: 3B Kadastro, 3B Ölçmeler 
 
 

3D SURVEYS IN CADASTRE 
 
 
Abstract 
 
Pressure on limited amount of land is getting more intense. As a result of this, different property units 
and objects are located top of each other or constructed in even more complex structures, i.e. 
interlocking one another. Especially in areas where population is high, the tendency for using above 
and below the land is increasing. So, the number of buildings located top of each other, complex 
under and above ground utility and transportation networks has grown considerably. To address 
increasing needs and provide better legal and spatial information for complex land use, the cadastre 
has to collect and manage information in third dimension of land. Recent years, this necessity has 
brought the term of three-dimensional (3D) cadastre.  
 
From technical point of view, one of the important stages in developing a 3D cadastre is to collect the 
3D data and relate this data to existing two-dimensional (2D) cadastral data sets. In this study, firstly, 
information about current applications for acquisition of high information in cadastre is given. Then, 
on a case study, integrating two dimensional parcel data sets with high information is completed for 
representing the cadastral parcels in 3D. Integration of cadastral parcels with high information 
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provides determining the spatial relationship between parcels and objects located above and below 
surface as well as 3D representation of parcels and computations such as surface area.  
 
Keywords: 3D Cadastre, 3D Surveys 
 
 
1. Giri  
 
Kadastro sistemleriyle ilgili olarak Uluslararas  Ölçmeciler Birli i (FIG) ve Birle mi  Milletler 
(UN)’in yay nlad  raporlar dikkate al nd nda mevcut sistemlerin araziyle ilgili karma k hak, 
k s tlama ve sorumluluklar  yönetmede yetersiz olduklar  görülmektedir (UN ve FIG, 1996; UN ve 
FIG, 1999). FIG’in Yedinci Komisyonu (Kadastro ve Arazi Yönetimi) 1998 y l nda, gelecek 20 y l 
sonunda kadastronun nas l olaca na dair bir rapor haz rlam t r. Bu rapor haz rlan rken teknolojinin 
kadastro üzerindeki etkileri, de i en insan-arazi ili kisi, özel sektörün kadastro çal malar ndaki rolü 
gibi yönelimler dikkate al nm  ve sonuç raporunda alt  ifade yer alm t r (Kaufmann ve Steudler, 
1998). Raporda özetle, gelecekteki modern kadastronun kamu hak ve k s tlamalar  da dâhil olmak 
üzere arazinin tüm yasal durumunu göstermesi gerekti i ifade edilmektedir. Günümüzde tüm bu hak, 
k s tlama ve sorumluklar s kl kla üst üste çak t ndan mevcut 2B kadastral sistemler baz  3B 
durumlarda yetersiz kalmaktad r. Bunun sonucu olarak son y llarda, 2B parseli temel alan geleneksel 
kadastral tescilin modern dünyada ortaya ç kan tüm kullan m durumlar n  tescil etmede yeterli olup 
olmad  sorusu ve kadastroda 3B bir yakla m n gereklili i gündeme gelmi tir. 
 
Teknik aç dan, 3B kadastronun uygulanmas ndaki önemli a amalardan biri 3B konumsal verinin 
teminidir. Sadece bir koordinat veri kümesi için dü ünüldü ünde bu veri kümesinin, X ve Y 
de erlerine Z de erinin eklenmesi günümüz ölçme teknolojisi sayesinde çok zor de ildir. Özellikle 
GPS bazl  ölçme teknikleri yüksek do rulukta 3B koordinat de erlerini sa layabilmektedir. Bununla 
birlikte, kadastroda mevcut olan büyük miktardaki 2B verileri yeniden 3B olarak ölçmek oldukça 
zaman al c  ve maliyetli olacakt r. Bu noktada, say sal arazi modelleri (SAM) kullanarak mevcut 2B 
kadastro verilerinin yükseklik verisiyle entegrasyonunu sa lamak uygun bir çözüm olarak ortaya 
ç kmaktad r. SAM’nin üretilmesinde fotogrametrik ölçme tekniklerinden yararlanmak mümkündür. 
Bunun yan nda, son y llarda lazer-altimetre (LIDAR) ölçme tekni i geni  alanlar için yükseklik 
verisinin toplanmas nda yayg n olarak kullan lmaya ba lanm t r. 2B kadastro parsellerinin yükseklik 
verisiyle bütünle ik hale getirilmesi, parsellerin 3B olarak temsil edilmesini sa lama yan nda arazi 
yüzeyinin at nda veya üstünde nesnelerle kadastro parselleri aras ndaki konumsal ili kiyi analiz etme 
imkân  da sunacakt r. 
 
Bu çal mada, kadastroda yükseklik verilerinin elde edilmesiyle ilgili mevcut uygulamalar hakk nda 
bilgi verildikten sonra örnek bir uygulama üzerinde 2B parsel veri kümesini yükseklik verileriyle 
bütünle ik hale getirerek mevcut 2B kadastro parsellerini 3B olarak temsil etme ve çe itli 
hesaplamalar n yap lmas  amaçlanmaktad r. 
 
 
 
 
 
2. Türkiye’deki Mevcut Durum 
 
Ülkemizdeki kadastro çal malar  günümüze kadar farkl  do ruluk ve standartlarda, de i ik ölçme 
teknikleri uygulanarak 2B olarak sürdürülmü tür. Bunun yan nda, kadastro paftalar  farkl  türdeki 
altl klar üzerinde de i ik ölçek ve koordinat sisteminde üretilmi tir. Kadastro haritalar n n üretilmesi 
amac yla grafik, ortogonal, fotogrametrik ve say sal (X,Y,Z) ölçme tekniklerinden faydalan lm t r. 
2008 y l  itibariyle kadastro hizmeti götürülmesi gereken alanlar n %88,4’ünde kadastro çal malar  
tamamlanm , %8,4’ünde ise halen çal malara devam edilmektedir. Geri kalan alanlar n %1,7’sinde 
henüz çal malara ba lanmam , %1,5’i ise sorunlu alanlar olarak kabul edilmektedir. Kadastronun 
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tamamlanma oran  kentsel alanlar için %96.3’iken bu oran k rsal alanlar için %84.3’tür (Demir vd., 
2008; HKMO, 2003; URL-1). 
 
Kadastro Kanunu’nda kadastronun amac  “ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya 
topo rafik kadastral haritas na dayal  olarak ta nmaz mallar n s n rlar n  arazi ve harita üzerinde 
belirterek… Mekânsal bilgi sisteminin alt yap s n  olu turmakt r” eklinde tan mlanmas na ra men 
çal malarda üçüncü boyuta ili kin konumsal veri yer almamaktad r. Yaln zca, fotogrametrik yöntemle 
üretilen kadastro haritalar nda e  yükseklik e rileri bulunmakta bunun d ndaki çal malar 2B olarak 
sürdürülmektedir. Parsellerin ölçülmeleri s ras nda parsel kö elerine verilen kot de erleri ise 
parsellerin 3B olarak temsil ve analizleri için yeterli olmamaktad r (Döner ve B y k, 2007).  
 
Bununla birlikte, kadastral altl klara üçüncü boyutu kazand rmak amac yla planlanan çal malar da 
bulunmaktad r. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM), dijital kamera al m  gerçekle tirerek 
2014 y l na kadar tüm Türkiye’nin say sal arazi modelini olu turmay  planlamaktad r. Bu amaçla, 
TKGM Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Ba kanl  taraf ndan Dijital Hava Kameras  ihalesi yap lm  
olup de erlendirme çal malar  devam etmektedir. Bu çal mayla, tüm ülkenin topo rafik haritas n n 
üretilmesi yan nda kadastral yenileme çal malar nda üretim kalitesini art rmak, maliyeti dü ürmek ve 
Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi için güncel ve güvenilir bir altl k olu turmak hedeflenmektedir 
(URL-1). 
 
 
3. Yurt D ndaki Uygulamalar 
 
Üst üste binen farkl  kullan m durumlar n n tescil ve temsilinde ya anan problemler çe itli ülkelerin 
kadastro sistemlerini 3B bir yap ya kavu turmak amac yla çal malar ba latmalar na neden olmu tur. 
3B bir kadastroyu hukuki, kurumsal ve teknik boyutlar yla bir bütün olarak de erlendirmek daha 
uygun olmakla birlikte, bu bölümde ülkelerin gerçekle tirdikleri çal malar teknik aç dan ele 
al nmaktad r.  
 
 
3.1. Amerika Birle ik Devletleri 
 
Mevcut durumda ABD’de 3B kullan m durumlar n n tescil ve temsiline yönelik uygulanan metotlar  
ve kar la lan zorluklar  ortaya koymak için iki örnek seçilmi tir. Bulardan ilki, Minnesota eyaletinde 
binalar aras nda geçi  yapmak için kurulan köprüler sistemi ikincisi, Carolina eyaletinde ba ms z 
bölümlerin 3B temsili için yap lan çal mad r. 
 
Minnesota eyaletinde binalar aras nda kurulan köprü sistemi sadece binalar  havadan birbirine 
ba layan köprüleri de il ayn  zamanda cadde alt ndan geçen tünelleri de içermektedir. Bu sistem 
insanlar n binalardan d ar  ç kmadan ma azalara, restoranlara ve çe itli ofislere ula abilmelerini 
sa lamak için kurulmu tur. Toplam 165 bina bu sistem sayesinde birbirine ba lant l  hale getirilmi tir. 
Binalar n, caddenin ve köprülerin sahipleri farkl  oldu undan bu köprü sistemi uygulamas  3B 
kullan m durumlar  için iyi bir örnek olu turmaktad r.  
 

ekil 1’de iki bina aras ndaki ba lant y  sa lamak için in a edilen bir köprünün tescili için 
gerekle tirilen ölçme i lemine ili kin çizim ve de erler bir arada verilmektedir. Ölçmeyle ilgili 
belgelerde tapu ofisinde saklanmaktad r. Ölçme i lemi parselin yasal durumunu göstermesi yan nda 
parselde bulunan tamamlay c  tüm yap lar n da ölçülmelerini içerir. Bu yap lar A harfinden ba layarak 
numaraland r l r. Ayr ca, yasal aç dan üst üste binen  mülkiyet birimlerinin nas l ölçülmeleri gerekti i 
de belirtilmi tir. Buna göre; dü ey boyutta çok katmanl  bir kullan m olmas  durumunda, ulusal 
jeodezik dü ey datumda tan mlanm  yüksekliklerle bu kullan m n alt ve üst s n rlar n  gösteren bir 
harita düzenlenmektedir. ekle göre köprünün alt ve üst s n rlar  için yükseklik de erleri s ras yla 
77.25 ft ve 104.91 ft’dir. Bu belgeler Minnesota tapu ofisinde saklanmaktad r. Bu ofis ta nmaz mal 
nesnelerinin geometrik belgelerini depolamas  yan nda Internet üzerinden tapu verilerine ve kadastro 
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haritalar na eri im sa layan servisler de sunmaktad r (URL-2, 3, 4, 2008). Bu servisler üzerinden 3B 
kullan m durumlar na ili kin verilere ula mak mümkündür. 
 
 

 
 

ekil 1. Tescil edilen ba lant  köprüsüne ait ölçü ve çizimler (Stoter ve Oosterom, 2006) 
 
ABD’de Carolina eyaletinde yap lan çal madan seçilen ikinci örnek bir öncekine göre daha yayg n 
3B nesneler olan bina ve ba ms z bölümlerin temsiline yöneliktir. Carolina eyaletinde ba ms z 
bölümlerin tescilinde ülkemizde ve baz  Avrupa ülkelerinde de benimsenen ikili sistem 
uygulanmaktad r. Yani, ki iler yap  içindeki her ba ms z bölümde tam bir mülkiyet hakk na sahipken 
ortak kullan m alanlar nda ortak mülkiyet söz konusudur. 
 
Tescil i lemi için parsel ve binalar n çizimlerine, her ba ms z bölümün numaras , alan n  ve de erini 
belirten bilgilere, ortak kullan lacak nesnelere ve bunlar n kullan m ndaki hak ve zorunluluklara ili kin 
bilgilere gereksinim vard r. Ayr ca binan n yatay ve dü ey konum bilgilerini içeren in aat plan  
belgelere eklenir. Bu plan lisanl  harita mühendisi taraf ndan onaylan r. Binadaki her ba ms z bölüm 
bu planda bir harf veya rakamla temsil edilir Planda sadece binan n katlar n  de il ayn  zamanda 
ba ms z bölümlerin s n rlar n  da göstermektedir. Tescil ofisinde depolanan veriler yükseklik bilgisi 
de içerebilmektedir. Tescil ofisinin Internet üzerinden sundu u servisle bina ve ba ms z bölümlerin 
kadastro haritalar yla birlikte 2B gösterimlerine ula mak ve sorgulamalar gerçekle tirmek mümkündür 
(URL-5, 6, 2008).  
 
Ba ms z bölümlerin tescil ve temsilini iyile tirmek ve 3B bir kadastro modeli olu turmak amac yla 
örnek bir çal ma gerçekle tirilmi tir. Bu çal mada ba ms z bölümler kendi 3B geometrik yap lar yla 
temsil edilmi tir. ekil 2’de sözü edilen çal mayla üretilmi  ba ms z bölümler ve bunlara ait bilgileri 
gösteren ekran görüntüsü yer almaktad r. 
 
 


