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Bilindigi gibi fotogrametrik yontemler, gtintimtizde bir~ok tilkede madenci

likte yertistti ol~melerinde 1/500 ve daha btiytik ol~ekli topo~rafik harita ve 

planlar1n yap1m1, plan ve kesitlerin ~1kar1lmas1, iiretim ve dekapaj miktar

lar1n1n belirlenmesi, periyodik i§letme kontrol ol~melerinin yap1lmas1, kay

rna ve go~tiklerin izlenmesinde ba§ar1yla uygulanmaktad1r. 

19. ytizY1l sonlar1ndan itibaren'Dogu ve Bat1 Almanya, Rusya, Polonya ve 

Avusturya'da geni§ ~apta uygulama alan1 bulan fotogrametrik yontemler ozel

likle 1950 lerden sonra; fotogrametrik alet yap1m1, a11m ve degerlendirme 

teknigindeki geli§melere paralel olarak uygulamada artan bir h1Z ve ekonomik 

boyutlar kazanm1§t1r. 

Ttirkiye'deki ilk uygulamalar ~924/l925 y1llar1nda yabanc1 firmalar tara

f1ndan ba§lat1lm1§ olup daha sonralar1 Maden Tetkik Arama Enstittisti (MTA) 

arac1l1g1yla 1940 Y1llar1na dek stirdtirtilmti§ttir. Ancak bu alanda gtintimtize dek 

son y1llarda yap1lan bir ~a11§ma /1/ d1§1nda uygulama ve ara§t1rmalara rast

lanamamaktad1r. 

Bu makalede, yersel fotogrametrik yontemle 1/500 ol~ekli harita ve plan

kotelerin yap1m1 ve buna daya11 dekapaj miktarlar1n1n saptanmas1na yonelik 

~al1§malardan soz edilmektedir. Bu arada var1lan sonu~lar ve edilen deneyim

lerin 1§1g1nda tilke ko§ullarl ve gereksinimleri a~lslndan bir degerlendirme 

yap1larak, fotogrametrik yontemin yayg1n bi~imde uygulanmas1 konusunda yontem 

ve organizasyon yontinden onerilere de yer verilmektedir. 

2. ALISILMIS YONTEMLERLE UYGULAMALAR 

Ulkemizde ttim a~1k komtir i§letmelerinde dekapaj ve tire tim miktarln1n hesabl 
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il,;in ah§l.lml.§ yontemlerle (dik koordinat, takeometre ve nivelman) plankote 

yapl.lmaktadl.r. Jeodezik oll,;meler,ocagl.n I,;evresinde dekapaj ve dokum alanlarl. 

dl.§l.nda kalan bakir arazide sel,;ilen bir (gereginde daha fazla) baz sistemin

de yapl.lmaktadl.r. 1§letme alanl.nl.n plankotesi,"baza dik dogrultuda belli ara

ll.kta (10 m) all.nan kesitlerin oll,;lilmesi suretiyle I,;l.karl.lmaktadl.r. Her ke

sit dogrusu uzerinde bulunan detay noktalarl.nl.n konumlarl., baz sisteminde 

dik koordinatlarl.yla ylikseklikleri de takeometrik yukseklik oll,;meleri ya da 

nivelman yontemiyle yapl.lmaktadl.r. 

Plankote I,;iziminde 1:2500 ve daha bliyuk oll,;ekli harita ve planlarl.n ya

pl.ml.na ili§kin teknik yonetmelik uygulanmakta, iki situasyon arasl.ndaki de

kapaj (hacl.m farkl.) Gauss Yontemine gore hesaplanmaktadl.r. 

Sonul,; olarak all.§l.lm1.§ yontemler : 

* Dekapaj hesabl.na temel olu§turan detay noktalarl.nl.n dagl.ll.m ve yogun

luk bakl.ml.ndan topografik yapl.nl.n all.ml.nda yetersiz kall.§l., 

* Uygulamada yapl.lan hatalarl.n sonrad~n duzeltilmesindeki gUl,;lukler, 

* Kurum al,;l.sl.ndan gerekli kontrollarl.n yapl.lmasl., hakedi§lerin zamanl.nda 

ve dogru olarak odenmesinde sorunlar ve darbogazlar yaratml.§tl.r. 

Bu nedenlerle all.§l.lml.§ yontemlere alternatif olarak fotogrametrik uygu

lamalara gel,;ilmesi ilgili kurumca (TK1) benimsenmi§ bulunmaktadl.r. 

3. FOTOGRAMETRIK BIR UYGULAMA 

Turkiye Komur 1§letmelerinin (TK1), Yl.ldl.Z ve Sell,;uk tlniversiteleriyle 

i§birligi sonucu fotogrametrik yontemlerin al,;l.k komur i§letmelerinde uygu

lanmas1.na yonelik I,;all.§malar gUncellik kazanml.§tl.r. Uygulama alani olarak, 

ula§l.m, iklim ve I,;evre ko§ullarl.nl.n gUl,;lugune kar§l.n Guneydogu Anadolu Lin

yitleri (GAL) Muessesesi !;il.rnak AI,;l.k Komur 1§letmelerinde henuz uretim ya

pl.lan !;il.rnak 1 ve 3-4 ocaklarl. sel,;ilmi§tir. 11k bakl.§ta iyi bir i§letmecilik 

ornegi vermeyen soz konusu ocaklarda yapl.lan yersel fotogrametrik uygulama

larda, yer teslim plankotesine gore dekapaj miktarlarl.nl.n saptanmasl. amal,;lan

m1.§tl.r. Onceden klasik yontemle yapl.lan oll,;melerin belgesel verilere dayall. 

olmamasl. nedeniyle TK1 ile muteahhit arasl.ndaki anla§mazll.klarl.n l,;ozGmune de 

belgesel bir kanl.t olu§turmasl. bakl.m1.ndan ilgi I,;ekici bir I,;all.§ma olmu§tur. 

A§agl.da yakla§l.k 30 ha buyuklugundeki 1 nolu ocaga ili§kin all.m ve deger

lendirme I,;all.§malarl.ndan soz edilecektir. 
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a. Verse1 Fotogrametrik A1lm 

(1) Hazlr1lk ve P1an1ama 

Haz1r11k ve planlama ~a11§malar1 bilfiil arazide yap1lm1§t1r. Fotogra

metrik a11m ve degerlendirme i~in gerekli ; 

Baz Noktalar1 

* Oeag1n blitlinlinli bo§luksuz, bindirmeli ve kontrollu bi~imde kapsayaeak 

§ekilde se~ilmi§tir. 

* Mliteakip sitliasyon a11mlar1nda da kullan1labileeek bi~imde alt tesis

leri yap1lm1§t1r. 

* Baz oran1 olarak 1/10 uygun gorlilmli§tlir. 

Yer Kontrol Noktalar1 

* Her model i~in ortalama 5 (on ve arka planda iki§er, ortalarda 1). 

* Ortak model alanlar1nda, 

* Dik §evlerde de altta ve listte 

olmak lizere se~ilmi§tir. Tlim noktalar1n alt tesisleri, lizerine i§aretlerin 

kolayea yerle§tirilmesine uygun bi~imde yap1lm1§t1r. 

(2) isaret1eme 

Baz, yer kontrol ve jeodezik noktalar 40 ya da 60 em bliyliklliglinde kare 

§eklindeki siyah-beyaz levhalarla i§aretlenmi§tir. !§aretler uygun §ekilde 

se~ilmi§ demirlere monte edildiginden her a11m dogrultusunda yonlendirilmesi 

saglanm1§t1r. Yan11§11klara neden olmamas1 i~in i§aret ylikseklikleri e§it 

§ekilde a11nmaya ~a11§1lm1§t1r. 

(3) A1lm 

A11mda 100 mm odak uzak11k11 13 em X 18 em resim boyutlu Universal A11m 

KameraS1 UMK kullan1lm1§t1r. Toplam 10 resim ~iftinin a11m1 (I'i hari~ tamam1) 

normal a11m durumunda yap1lm1§t1r. Cam alt11k olarak Orwo Firmas1n1n siyah -

beyaz, Perutz Firmas1n1n pankoramatik eamlar1 kullan1lm1§t1r. Fotografik ~a

l1§malar a11m sonras1, arazi donli§li mahallinde yap1lm1§t1r. 

(4) Jeodezik Olcmeler 

Ol~melerde elektronikmesafe ol~er Distomat 10 kullan1lm1§t1r. Oneelikle 

yeniden tesis olunan nirengi ve kestirmeler yard1m1yla tlim ol~meler lilke ni-
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rengi sistemine indirgenmi§tir. Baz ve yer kontrol noktalar1n1n (toplam 50 

nokta) konumu; a~1 ve mesafe cHCSmeleriyle, yuksekligi; trigonometrik yuksek

lik ol~meleriyle ± 4 cm incelikle saptanm1§t1r. Soz konusu ocaktaki a11m ~a-

11§malar1 4 i§ .gununde tamamlanm1§t1r. 

b. Deger1endirme 

Degerlendirme ~a11§malar1 TOPOCART D degerlendirme aletinde yap11m1§

t1r. Degerlendirme 1/500 ol~eginde, boyut degi§tirmeyen ~izim folyesi uzeri

ne yap11m1§t1r. 

(1) Fotogrametrik P1ankote Cizimi 

Fotogrametrik plankote ~iziminde, dekapaj miktarlar1n1n hesab1 i~in a11-

§11m1§ yontemlerle al1nan yer teslim plankotesinin kesitlerine bagl1 kal1n

m1§t1r. 10 m de bir al1nan kesitler uzerinde egimi degi§en her noktada konum, 

yukseklik ol~meleri yap11m1§, modellerin ortak alanlar1ndaki bindirmelerle 

ayr1ca kontrol ve baglant1 saglanm1§t1r. 

(2) Dekapaj Miktar1arlnln Hesabl 

A11§1Im1§ yontemlerle yap1lan yer teslim plankotesine dayal1 dekapaj mik

tarlar1 bilinen Gauss Yontemine gore haz1rlanan programla kontrollu olarak 

hesaplanm1§t1r. Bu arada yer teslim plankotesinde S1n1r ve kesitlerin kesim 

noktalar1n1n degerleri grafik donu§umlerle aI1nabilmi§tir. Hesap sonucu ke

sit alanlar1nda gori ~n uyumsuzluklar nedeniyle yer teslim plankotesi kont

rol edilmi§, bu arada rastlanan kaba hat alar hesap d1§1 b1rak1Im1§t1r. 

Elde edilen sonu~lar1n nesnel ol~utlere gore dogrulugu tart1§1Im1§ ve 

sonu~ta dekapaj miktarlar1n1n hesab1 i~in temel a11nan, a11§11m1§ yontemle 

yap1lan plankotenin : 

* Ocag1n ozellikle dik ve ters §ev bolgelerinin topografik detaylar1 

klasik yontemlerle ol~ulememi§ ve bu nedenle yetersiz veri yogunlugun

dan ve olc;me inceliginden kaynaklanan yapay hacimler olu§tugu ve bu 

durumun sonu~lar1 buyuk ol~ude etkiledigi, 

* Bu nedenle dekapaj hesab1 yonunden daha sag11k11 sonu~lara ula§11abil

mesi olanaks1z oldugundan bundan boyle fotogrametrik plankotenin temel 

a11nmas1 gerektigi kan1s1na var11m1§t1r. 
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4. KARSILASTIRMA, 

Soz konusuuygulamada fotogrametrik c;ah§malara paraiel olarak klasik 

olc;meler yap1Imad1g1 ic;in elde edilen sonuc;lara gore yontem!erin hassasiyet 

ve ekonomi yonUnden kar§1Ia§t1rmas1 yap1Iamam1§t1r. Daha sonraki c;aI1§maIar

da sec;iIecek test aIan1nda kar§1Ia§t1rmaI1 bir uygulama yap1Imas1 dU§UnUI

mektedir. 

Ancak amac;. aC;1k i§letmelerde Uretilen komUr ve bu arada C;1kar1lan top

rak miktarIar1n1n k1sasUrede ve yeterii bir hassasiyette saptanmas1 oldu

gundan. uzun sUreIi pianiama c;aI1~malar1 ve mUteahhit hakedi§lerinin zama

n1nda hesaplanmas1 gibi gereksinimier modern yontemierin uygulanmas1n1 zo

runiu k1lmaktad1r. 

Bilindigi gibi ayI1k periyotiaria yap1Imas1 gereken olc;meler TK1'nin 

tUm mUesseselerinde aI1§1Im1§ klasik yontemierie yap11maktad1r. OIc;meIerde 

teodolit-takeometrerer. son zamaniarda elektronik uzunluk olc;erler. nivo 

ve c;eIik §eritier kullan1lmaktad1r. Aietsel donat1 yonUnden yat1r1mIar1n az 

olu§una kar§1n arazi c;aI1§maIar1 uzun ve masrafI1 bir C;aI1§maY1 gerektirmek

tedir. Ayr1ca degi§en c;evre ko§ullar1. sUren kaz1 C;aI1§malar1 nedeniyle be

lirii bir zamandaki sitUasyonun kapsanmas1 hemen hemen olanaks1z olmaktad1r. 

Buna kar§1n aietsel yat1r1mIar yonUnden pahaI1 saY1IabiIecek fotogramet

rik yontemin uygulanmas1. gereksinimieri kar§1lama aC;1s1ndan oldukc;a onemii 

yarariar getirmektedir : 

* K1sa sUreli fotogrametrik ahm ve jeodezik ,olc;meIer (baz ve yer kont

rol noktaIar1 olc;UmU) d1§1nda kalan tUm olc;meIer arazi yerine res imler 

Uzerinde yap1ld1g1ndan c;a11§malar1n bUyUk bir k1SID1 bUroya aktar1lmak

tao boylece arazi C;aI1§maIar1 ic;in harcanan zaman bUyUk olc;Ude azal

t11m1§ olmaktad1r. 

,* GoC;Uk. heyelan ve benzeri gibi yan1na var1lamayan ya da var1lmas1 teh

likeli olan bolgelerin olc;Ulmesine olanak verir. 

* Fotogrametrik bir resmin kal1c1 ve belgesel yap1s1. dogabilecek anla§

mazhklan c;ozUmlemedetek oznel kriterdir. Gerektiginde ve istenildi

ginde yap1lan olc;Uler tekrarianabilir. kontrol edilebilir. 

* Resimler'. belirli bir sitUasyonunun saptanmaS1 yan1nda jeolojik. hid

rolojik ve planlama teknigi yonUnden diger C;aI1§malarda da kullan1la

bilir. 
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Diger taraftan saY1s1z fotogrametrik uygulama sonu~lar1 ile aI1§11m1§ 

jeodezik yontemler (takeometrik, nivelman) hassasiyet yonUnden kar§1Ia§U

r1ld1g1nda hacim olarak % I kUtle fark1 verdigi literatUrden bilinmekte-

dir /2/. Bu farklann rastgele (tes'adUfi) hatalardan kaynakland1g1, birden 

fazla jeodezik ol~meler aras1ndaki farklar1nda benzer egilim gosterdigi sap

tanm1§t1r. Ayr1ca aI1§11m1§ yontemlerde, kesitlerin arazinin topografik ya

p1s1na tam uygun olarak ~1kar1lamamas1ndan dolaY1da sistematik hatalar dog

dugu gozden ka~mamal1d1r /2/. 

yine uygulama sonu~lar1na gore fotogrametrik yontem % 50 zaman.% 20 mas

raf yonUnden tasarruf saglamaktad1r /2/. ozellikle son Y11larda analitik 

alet sistemleri ve degerlendirme yontemlerindeki geli§meler fotogrametrik 

yontemin hassasiyet ve ekonomisini daha da artt1tm1§t1r /3/. 

Sonu~ olarak yap1lan ~aI1§malar fotogrametrik yontemlerin jeode~ik yon

temlerle ula§1lan inceligi vermesine kar§1n zaman, personel ve masraflar 

yonUnden UstUnlUgllnU dogrulamaktad1r /3/. 

5. UYGUN YONTEMIN SECIMI VE ONERILER 

A~1k komUr i§letmelerinde uygulanacak en uygun fotogrametrik yontemin 

se~imi, Ulkemizin teknik olanaklar1 ve resim al1mlar1 i~in s1n1rl1 hava 

ko§ullar1 yan1nda gerekli dUzenleme, koordinasyon ve organizasyon yonUnden 

ortaya ~1kan sorunlar, yontemin ekonomisini olumsuz bi~i~de etkilemektedir. 

Diger taraftan ozellikle kU~Uk ve orta boy i§letmelerde yersel fotogra

metrinin bag1ms1z ve daha rasyonel bir yontem oldugu bilinmektedir. Bu ko

§ullar alt1uda a~1k komUr i§letmelerinde gerekli ol~meler i~in zaman, per

sonel ve masraflar yonUnden bUyUk tasarruf saglayan yersel fotogrametrik 

yontemin uygulanmas1 uygun gorlilmektedir : 

* tlretim ve dekapaj miktarlar1n1n hesap sonu~lar1 saY1sai ~1k1§11 olduau 

goz onUne al1n1rsa ~izgisel harita Uretimi, sadece yer teslim ve i§ 

bitirme gibi ozel durumlarda soz konusudur. Bu nedenle degerlendirme

nin ornegin saY1sai arazi modelleri gibi saY1sal yontemlerle yap1lma

S1 amaca uygun olacakt1r. 

* Bu arada ali.m ve degerlendirme ~ah§malar1n1n yUrUtUlmesi i~in iyi 

bir organizasyona, yeteri say1da yeti§mi§ personele gereksinim orta

dad1r. 
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Kan~m~zca a~~k komUr i§letmelerinde topografik haritalar~n haz~rlanmas~ 

profil ve kesitlerin ~~kar~lmas~, komur ve dekapajlar~n saptanmas~, kayma 

ve go~iiklerin izlenmesi v.s. gibi ol~me ~al~§malar~nda klasik jeodezik yon

temlere kar§~n daha objektif ve ekonomik bir yontem olan fotogrametrik yon

tern ivedilikle uygulanmal~d~r. 

tllkemiz ko§ullar~ gozonUne al~n~rsa fotogrametrik yontemin yersel uygu

lamalar~na oncelik verilmeli, de~erlendirme i§leri analitik yontemlerle ya

p~lmal~d~r. Bu arada uygulamalar i~in gerekli yat~r~mlar finanse edilmeli, 

kurulu§ ve organizasyon yonUnden ~al~§malara ba§lanmal~, ilgili bilimsel 

kurulu§larla i§birligi yap~lmal~, bilimsel ~al~§ma ve ara§t~rmalar deste~

lenmelidir. 

/1/ Alpmen, M. 

/2/ Jordan/Eggert/Kneissl 

KAYNAKLAR 

iTV Jeodezi ve Fotogrametri Muh.Bol.Do~entlik 

~al~§mas~, 1981, istanbul 

Handbuch fUr Vermessungskunde Band III a/2, 

Stutgart, 1972 

/3/ Toppler, J., Scholer H.: Photogrametrische Messtechnik in Bergbau 

Jenaer Rundschau, 1980/1, s.23-28 

87 



YAZAR ADRESLERI 

Do~.Dr.Ayhan ALKI~ 

Y~ld~z Universitesi 

MUhendislik Mimarl~k FakUltesi 

Jeodezi ve Fotogrametri .BolUmU 

Y~ idu/1STANBUL 

YUk.MUh.Oyzb.Salih AYDEM1R 

Harita Genel Komutanl~g~ 

Cebeci/ ANKARA 

YUk .Miih. Oyzb .Emin AYHAN 

Harita Genel Komutanl~g~ 

Cebeci/ANKARA 

YUk.MUh.Kd.Yzb.Hakan SARBANOCLU 

Harita Gene! Komutanl~g~ 

Cebeci/ ANKARA 

88 


