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ÖZET 
 
Havacılık sektörünün bu denli gelişmesi, havaalanları etrafında arazi kullanımı ve gürültü kirliliği açısından olduğu gibi hava 
araçlarının emniyetli seyrüseferi açısından da birçok problemi beraberinde getirmiştir. Havaalanları etrafındaki yüksek 
yapılaşmalar özellikle kalkış ve inişte hava araçları için ve o bölgede yaşayan insanlar için potansiyel birer tehlike 
oluşturmaktadırlar.  
 
Bu tür problemleri önleyebilmek amacıyla havaalanları etrafındaki yapılaşmaların kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Bu 
kontrolleri sağlayan en önemli planlamalar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından resmi dokümanlarda 
uluslararası standartlar ve tavsiye edilen uygulamalar şeklinde yayımlanmıştır. Pist cinsine göre yapılaşma sınırlamaları ile 
ilgili standartlar ve tavsiyeler ICAO’nun  EK-14 yayınının dördüncü bölümünde verilmiştir. Bu standartlara göre ülkeler kendi 
havacılık prosedürleri açısından havaalanları etrafında, iniş-kalkış yapan hava araçları için emniyetli sahalarını oluşturmakta 
ve bu sahaların yüksek yapılaşmalarla ihlal edilmemesi için yerel yönetimler ile birlikte çalışmaktadırlar. Uygun parametrelere 
göre hesaplanan ve ihlal edilmemesi istenen emniyetli sahaları gösteren planlar mânia planları olarak adlandırılmaktadır. 
Günümüz teknolojileri ile bu planların otomatik olarak üretilmesi, her türlü görsel zenginlikte üç boyutlu olarak sunulması, uydu 
görüntüleri, hava fotoğrafları, düşey engel verileri ve belediyeler tarafından uygulanan imar planları ile birlikte kullanılması ve 
standart üretimlerin web servisleri aracılığı ile paylaşılması mümkün olmaktadır. 
 
Bu çalışmada, pist kategorilerine göre hazırlanması gereken mânia planlarının otomatik ve üç boyutlu olarak hazırlanması, 
havaalanları etrafındaki topoğrafya ve yüksek yapıların hangilerinin tehdit oluşturduğunun belirlenmesi ve söz konusu verilerin 
ihtiyaç duyan kurumlar arasında paylaşılması için bir uygulama sunulmaktadır.  
 
 Anahtar Sözcükler: Mânia Planları, Düşey Engeller, Web Servisleri. 

ABSTRACT 
 
The development of the aviation industry so much, in terms of noise pollution and land use around airports, brings out many 
problems as well as about safe navigation for aircraft. The high-constructions around the airports constitute a potential danger 
especially for aircraft takeoff and landing, and people living in that area. 
 
In order to avoid such problems, constructions around airports need to be established under control. The most important plans 
for the controls are published by the International Civil Aviation Organization (ICAO) as official documents of international 
standards and recommended practices. The standards and recommendations about construction limitations related to type of 
runway are given on the fourth section of the ICAO publication of Appendix-14. According to these standards, countries 
constitute safety fields around airports for aircraft takeoff and landing and are working together with local governments for 
these areas are not violated. Calculated in accordance with the appropriate parameters and plans to prevent the infringement of 
desired safety grounds are called as “Obstacle Plans”. With today's technology it is possible that, to produce these plans 
automatically, provide three-dimensional representation, use in conjunction with aerial photographs, satellite images, vertical 
obstacle data and development plans, then publish them with web services. 
 
In this study, a model is explained that the determination of the obstacles around airports and preparation of the obstacle plans 
which should be planed based on the runway categories, in three-dimensional and automatically. Then an exercise is presented 
to share data between required institutions. 
 
Keywords: Obstacle Plans, Vertical Obstacles, Web Services. 
 
1. GİRİŞ 
 
Hava araçlarının çoğalması ve hava trafiğinin sürekli artması, özellikle hava alanları etrafında alçak irtifaya inen 
hava araçları için engel teşkil eden veya tehlikeli olabilecek detayların inşa edilmemesini ve var olanların kontrol 
edilmesini gerekli kılmıştır.  
.  
Havaalanları etrafındaki yapılaşmaların cins ve yükseklikleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanunlarla 
belirlenmiştir. Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından, havaalanlarına 
yapılacak uçuşların emniyetli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla, havaalanları ve çevresindeki yapılaşmalara 
ilişkin bir takım kurallar ve tavsiyeler getirilmiştir. Konuyla ilgili ülkemiz mevzuatında genel olarak; “havaalanları 
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çevresinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan 
güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, direk dikilmesi, ağaç 
yetiştirilmesi yasaktır”, ayrıca “bu konuda ülkelerce belirlenen kriterler ICAO anlaşması eklerinde belirlenen 
standartlar ve tavsiyelerin altında olamaz” denmektedir.  
  
Bu kapsamda uçuş, can ve mal emniyeti açısından havaalanları etrafında emniyetli sahaların oluşturulması 
maksadıyla ve uluslararası standartların sağlanmasına yönelik olarak ICAO’nun yayımlamış olduğu Annex-14 ve 
ilgili dokümanlarda havaalanları ve çevresinde yapılaşma kriterleri belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde sivil ve 
askeri havaalanlarına ilişkin mânia planları hazırlanmakta ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara yayımlanmaktadır. 
Başlangıçta her havaalanı ve çevresi için bu tür planlar yapılmaktadır. Ancak değişen şartların dinamik bir şekilde 
izlenememesi ve kontrol edilememesi nedeniyle ideal şartlar muhafaza edilememekte ve hava seyrüseferi tehlikeye 
düşmektedir. 
 
Bu çalışmada öncelikli olarak, emniyetli hava sahaları için sınırlamaların gereklilikleri, mânia planları ve bu 
planların otomatik olarak hazırlanması konusunda kısa bir bilgi verilmiş, engellerle ihlal edilmemesi istenen 
emniyetli sahaların kontrolü ve muhafazası için üç boyutlu görsel çalışmalar anlatılmıştır. Son olarak,  ülkemizde 
bulunan tüm havaalanlarına ilişkin mânia planları, mânialar ve özellikleri bilgilerine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar 
tarafından paylaşılabilmesi için web servisleri ile çözüm yöntemlerine ilşkin önerilerde bulunulmuştur. 
 
2. HAVAALANLARI ETRAFINDA SINIRLAMA VE COĞRAFİ ANALİZ 

GEREKLİLİKLERİ 
 

Bir havaalanında uçakların iniş ve kalkış operasyonlarındaki kaza riski havaalanları sınırları içinde veya dışında 
doğal ve yapay engellerin hangi sıklıkta bulunduğu ile ilgilidir. Şehirleşmelerin genellikle havaalanları yönüne 
doğru olduğu göz önüne alınırsa, hava seyrüseferlerinde emniyeti sağlamak açısından havaalanları çevresi, arazi 
topografyası, bu araziler üzerinde bulunan detay sınıfları, bu detayların yükseklikleri ve özellikleri açısından ayrı bir 
coğrafi analize tabi tutulması gereken özel bölgelerdir.  
Emniyetli hava sahalarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için temel gereklilikler aşağıda sıralanmıştır:  
 

 Uçak operasyonlarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi, 
 Herhangi bir acil durumda uçak ve havaalanı etrafında yaşayan insanların risklerini en aza indirmek, 
 Elektronik yön bulma konusunda parazit yapan potansiyel kaynakları yok etmek veya kontrol etmek, 
 Görerek uçuşlar için engel olabilecek, duman, sis, toz bulutu gibi oluşumları önceden kestirebilmek,  
 Uçaklar için tehlikeli olan kuşların cazibe merkezlerini bilmek ve kontrol etmek, 
 Piste inişte kılavuz ışıkları ile karışabilecek, göz kamaştıran veya parlaklık veren harici aydınlatmaların 

tipini, yüksekliğini ve etkilerini kontrol edebilmek, 
 Pist inşa edilmeden önce gerekli analizleri yapmak, 
 Uçak gürültüsüne maruz kalan o bölgede yaşayan insanların rahatsızlıklarını en aza indirmek (Ulubay, A., 

1999). 
 
Yukarıda sıralanan maddelerden de anlaşılacağı üzere, bir meydanda nasıl her türlü faaliyet için en ciddi şekilde 
planlamalar yapılıyorsa, seyrüsefer güvenliği için meydanın çevresinde de planlama, izleme ve kontrol 
faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir.  Havaalanları etrafında yapı yüksekliklerine ICAO Annex -14 ‘de 
belirlenen parametrelere göre oluşturulan mania sınırlama (tahdit) yüzeyleri ile birtakım sınırlamalar getirilmektedir 
ve yapıların tehlikeli olup olmadıkları bu yüzeyler ile karşılaştırılarak kontrol edilmektedir. Bu yüzeylerin 
hesaplanmasındaki ana kriterler pist başı ve sonu koordinatları, bu noktaların deniz seviyesinden olan yükseklikleri 
ve bu noktalar referans alınarak hesaplanan mania tahdit yüzeylerinin oluşturulması için ICAO-Annex-14’de 
yayımlanan parametrelerdir.  
 
Mania tahdit yüzeylerinin, havaalanları için uygulanmasını güçleştiren ve pratik olarak kullanımını zorlaştıran en 
önemli neden bu yüzeylerin sanal yüzeyler olması ve doğal ve yapay engellerin tespit edilebilmesi için bu sanal 
yüzey ile sürekli karşılaştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Ülkemizde, hava operasyonlarının güvenliği için 
bu planları yapmaktan ve uygulanmasını kontrol etmekten sorumlu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kurumların ve bu planları imar planlarına işleyerek uygulamaktan 
sorumlu olan Belediyelerin çalışmaları yıllarca çok yavaş ilerlemiştir. Ancak günümüzde sayısal haritacılık 
çalışmalarının artması, coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi ve daha sık kullanılmaya başlanması ve ürün 
standartlarının yakalanması bu tip coğrafi problemlere daha kolay çözümler bulunmaya başlanmıştır.  
Özellikle üç boyutlu görüntüleme teknolojisinin gelişmesi ile havaalanlarında yaşanan bu tür problemler daha 
anlaşılır hale gelmiş, coğrafi bilgi sistemlerinin üretici kurumlar ve uygulayıcılar tarafından kullanılmaya 
başlanması ile daha kolay çözümler üretilmeye başlanmıştır. 
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3. MÂNİA PLANLARINDAKİ SINIRLAMA YÜZEYLERİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

Mânia Planları, havaalanları etrafında, engellerle ihlal edilmemesi istenen alanları ve yükseklikleri gösteren 
planlardır. Pistten itibaren tanımlı bir bölge için belirlenen bu alanlar havaalanları etrafında sanal bir yüzey 
oluşturmaktadırlar.  Bu yüzeyler genel olarak yaklaşma-tırmanma yüzeyi, konik yüzey, iç yatay yüzey, geçiş yüzeyi 
gibi hesaplama kriterleri pist ve meydan kullanım özelliklerine göre belirlenen yüzeylerdir. Genel bir mânia planı, 
bu planı oluşturan örnek sınırlama (tahdit) yüzeyleri ve yüzeylerin eğim dereceleri Şekil.1’de sunulmuştur.  
 

 
 
                                                                Şekil 1.  Genel Mânia Planı  
 
Mânia sınırlama yüzeylerine yönelik gereklilikler bir pistin öngörülen kullanımına, kalkış, iniş ve yaklaşma tipine, 
dayanarak belirlenmektedir ve pist bu amaçlarla kullanıldığında kesinlikle uygulanmasını öngörmektedir. Mania 
tahdit yüzeylerinin hesaplanmasında kullanılan kriterler pistin uzun ya da kısa olması, pist yüzeyinin durumu, pistin 
aletsiz kullanımda olması, hassas olmayan yaklaşma ya da hassas yaklaşmalı olması durumuna göre değişiklik 
göstermektedir. Yaklaşma pistlerine ait, detayları ICAO yayınlarından Annex-14’de verilen ve standartları pist 
kategorilerine göre belirlenen kriterlere ilişkin özet bilgi Tablo 1’de sunulmuştur.  Verilen değerler, uçak kanat 
açıklığı, dış ana teker açıklığı ve uçak referans baz uzunluğuna göre belirlenen havaalanı referans kodlarına göre 
verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, bu yüzeylerin kapsadığı alan en fazla pist ekseni boyunca her iki tarafa 
15’er kilometre ve pist yanal alanlarında ise 6 kilometre olan bölgeyi kapsayan yaklaşık, 30 km x 12 km.lik bir 
alandır.  
 
Tablo 1.  Mania Tahdit Yüzeylerinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterlere İlişkin Özet Bilgi (ICAO, Annex-4) 

YAKLAŞMA PİSTLERİ 
          PİST SINIFLANDIRMASI 
YÜZEY VE EBAT ALETSİZ  HASSAS OLMAYAN 

YAKLAŞMA KOD 
NUMARASI 

HASSAS YAKLAŞMA 
KATEGORİSİ 

      I II 
  KOD NUMARASI KOD NUMARASI KOD 

NUMARASI 
KOD 

NUMARASI 
  1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
KONİK YÜZEY                     
Eğim %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 
Yükseklik 35m 55m 75m 100m 60m 75m 100m 60m 100m 100m 

                      
İÇ YATAY DÜZEY                     
Yükseklik  45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 45m 
Yarıçap 2000m 2500m 4000m 4000m 3500 4000m 4000m 3500 4000m 4000m 
                      

Konik Yüzey Konik Yüzey 

%5 
%5 Geçiş Yüzeyi 

%14,3 
İç Yatay Yüzey 

%0 

Yaklaşma Tırmanma  
Yüzeyi. %2 

Pist 

%2 



A. Ulubay, M. B. Varol: UZAL-CBS 2012 Havaalanları Etrafında Emniyetli Sahaların Oluşturulması ve Sunulması 
 

 
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16–19 Ekim 2012, Zonguldak 

GEÇİŞ YÜZEYİ                     
Eğim %20 %20 %14.3 %14.3 %20 %14.3 %14.3 %14.3 %14.3 %14.3 
                      
YAKLAŞMA 
YÜZEYİ 

                    

İç Kenar Uzunluğu 60m 80m 150m 150m 150m 300m 300m 150m 300m 300m 
Eşikten Mesafe 30m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 
Sapma (Her bir taraf) %10 %10 %10 %10 %15 %15 %15 %15 %15 %15 
                      
Birinci Bölüm                     
Uzunluk 1600m 2500m 3000m 3000m 2500m 3000m 3000m 3000m 3000m 3000m 
Eğim %5 %4 %3.33 %2.5 %3.33 %2 %2 %2.5 %2 %2 
                      
İkinci Bölüm                      
Uzunluk - - - - - 3600m 3600m 12000 3600m 3600m 
Eğim - - - - - %2.5 %2.5 %3 %2.5 %2.5 
                      
Yatay Bölüm                     
Uzunluk - - - - - 8400m 8400m - 8400m 8400m 
                      
Toplam Uzunluk           15000m 15000m 15000m 15000m 15000m 

 
Uygulamada önemli olan, mânia planlarının üretilmesi ve yayımlanması, imar planlarına işlenmesi ve yapay 
engellerin tespiti için sürekli olarak detay yüksekliklerinin ölçülerek sınırlama yüzeylerini geçip geçmediğinin 
kontrol edilmesidir. Sivil ya da askeri her havaalanı için yapılacak bu işlemlerin süratli bir şekilde, doğru, dinamik 
ve görsel bir şekilde yapılabilmesi için; 
 

 Mânia planlarının bilgisayar ortamında otomatik olarak ve standart bir şekilde üretilmesi, 
 Mânia planlarının kapsadığı bölgelerde hassas sayısal arazi modellerinin elde edilmesi,  
 Altlık olarak kullanılacak harita veya ortofoto üretimlerinin yapılması, 
 İnsan yapısı detaylara ilişkin yükseklik verisi başta olmak üzere diğer öznitelik bilgilerinin toplanması 

gerekmektedir.    
 

Tüm bu işlemlerin klasik haritacılık yöntemleriyle süratli ve doğru yapılması hemen hemen imkânsızdır.  Bu 
çalışmada yukarıda sıralanan işlemlerin hepsi sayısal ortamlarda gerçekleştirilmiş ve hem üreticilere hem de 
uygulayıcılara fikir verebilecek örnekler sunulmuştur. Şekil 2(a)’da hassas yaklaşmalı bir havaalanına ait örnek bir 
mânia planı ve şekil 2(b)’de ise Bu planın 3B modeli görülmektedir.  

 

Şekil 2(a).  Bir Piste İlişkin Örnek Mania Planı.                           Şekil 2(b).  Mania Planı 3B Modeli 
 
 



A. Ulubay, M. B. Varol: UZAL-CBS 2012 Havaalanları Etrafında Emniyetli Sahaların Oluşturulması ve Sunulması 
 

 
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16–19 Ekim 2012, Zonguldak 

Mânia sınırlama yüzeylerinin doğal ya da yapay engeller tarafından ihlal edilip edilmediğinin belirlenebilmesi için, 
bu yüzeyler üzerinde anlamlı bir sıklıkta noktaların hesaplanması ve grid yapının elde edilmesi gerekmektedir.  
Şekil 3’de bu sınırlama yüzeyleri üzerinde belirli bir aralıkta yükseklikleri hesaplanan noktalar (Grid Yapı) 
görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Şekil 3. Mânia Sınırlama Yüzeyleri Üzerinde Yükseklikleri Hesaplanan Noktalar (Grid Yapı) 
 
Mânia planı bölgesinde doğal engel olan arazi topoğrafyasının otomatik olarak belirlenebilmesi için sayısal arazi 
modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Sayısal arazi modeli ile sanal mânia sınırlama yüzeylerine ilişkin hesaplanan nokta 
yükseklikleri karşılaştırıldığı zaman mânia yüzey yüksekliklerinden daha büyük yüksekliklere sahip olan arazinin 
doğal engel olduğu otomatik olarak belirlenmiş olacak ve plan üzerinde gösterilebilecektir. Şekil 4 (Ulubay, A., 
1999)’de engel olmaması istenen mânia sınırlama yüzeylerini ihlal ederek tehlike oluşturabilecek doğal engellere 
(arazi topografyası) ait hesaplanarak bulunmuş ve 3B görselleştirilmiş iki farklı örnek görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Şekil 4. Mânia Yüzeyini Delip Geçen Doğal Engeller (Arazi Topografyası) 
 
İnsan yapısı suni engellerin belirlenebilmesi için mânia planı bölgesinde kalan yapılara (bina, kule, anten, ağaç vb.) 
ilişkin bir ölçme çalışmasının yapılması ve detay yüksekliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Detay 
yüksekliklerinin belirlenmesi, arazide engel olabileceği tahmin edilen yüksek detayların yersel teknikle ölçülmesi 
veya çok sık yapılaşmanın olduğu bölgelerde stereo modeller üzerinden fotogrametrik çalışma ile de 
yapılabilmektedir. Ülkemizde sınırlı alanlarda yeni yeni kullanılmaya başlanan LİDAR (Light Detection And 
Ranging)  teknolojisi ile de havaalanları etrafında detaylara ilişkin yüksekliklerin hassas olarak belirlenmesi ve bu 
amaçla kullanılması mümkündür.  
 
Detaylara ilişkin elde edilen yüksekliklerin mânia yüzeyi yükseklikleri ile karşılaştırılması sonucunda, bu yüzeyi 
delip geçen ve havaalanı etrafında iniş-kalkış yapan ya da meydan turu atan uçaklar için tehlikeli olabilecek objeler 
belirlenmiş olacaktır.   

Doğal Engel 

Doğal Engel 
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Bu detaylara ilişkin yüksekliklerin haricindeki bilgilerin de coğrafi bilgi sistemleri mantığında tutulması ile 
havaalanları etrafında insan yapısı detayların tehlikeli obje olup olmadığı, cinsi ve diğer özellikleri hakkında 
sorgulama ve analizler yapılabilecektir. Şekil 5(a) (Ulubay, A., 1999) ve (b)’de bina, anten vb detayların mânia 
yüzey bölgesindeki durumuna ait iki farklı 3B model görülmektedir.  
 

 
                                   Şekil 5. Mânia Yüzeyini Delip Geçen Yapay Engeller (Bina, Anten vb.). 
 
 Ortofoto üzerinde,  mânia yüzeylerini ifade eden çizgiler ve ölçümü yapılarak, yüzeyi geçip geçmediği belirlenmiş 
noktalara ait bir gösterim şekli de Şekil 6’da görülmektedir.  
 

 
 
                                 Şekil 6. Ortofoto Üzerinde Mania Yüzey Çizgileri ve Yapay Engeller 

 
4.  EMNİYETLİ SAHALARIN İNCELENMESİNDE 3B GÖRSELLEŞTİRME VE   

 SUNUM 
 

4.1  Üç Boyutlu Görselleştirme Kavramı 
 
Görselleştirme, kişilerin konumsal bir bilgiyi daha kolay algılamasını sağlayan grafiksel bir sunumdur.  3B model 
hazırlama ve görselleştirme günümüz teknolojisinin gereği olarak hızlı bir ilerleme kaydetmiş, oyun programları, 
simülasyon yazılımlarından sonra haritacılık ve coğrafi bilgi sistemlerinde de kullanılmaya başlanmıştır.  
 
Gerçek dünyanın bilgisayar ortamında sanal olarak modellenmesi konumsal problemlerle uğraşan kullanıcıların 
doğru değerlendirme yapmalarını ve bu sistemden faydalanan diğer kullanıcıların da karmaşık problemleri daha 
kolay algılamasını sağlamaktadır (Swanson, J. Özellikle kent bilgi sistemlerinde üç boyutlu modeller ile yapılan 
görselleştirme çalışmaları, yapılacak analizlere hız ve doğruluk kazandırmaktadır. Konumsal detaylara ilişkin 

Yapay Engeller 

Yapay Engeller 
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bilgiler coğrafi bilgi sistemleri ile sorgulama yaparak elde edilebildiği gibi, bir görselleştirme çalışması ile bu 
bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşmak ve gerçek dünyada yer aldığı gibi bilgisayar ortamında görmek mümkün 
olmaktadır. Gerçek dünyanın üç boyutlu olması, haritacılık çalışmalarında üçüncü boyuta eğilimi artırmış ve bu 
sayede karmaşık problemler daha anlaşılır hale gelmiştir (Van Driel, N.J., 1989).  Örneğin kent bilgi sistemlerinde 
üç boyutlu görselleştirmenin kullanılması, hem planlayıcılara hem de kullanıcılara çok büyük kolaylıklar 
sağlamakta, karmaşık CBS problemleriyle uğraşmadan, rahatlıkla analiz ve değerlendirme yapılması imkânını 
sunmaktadır. CBS’ye konu olan konumsal detayların üç boyutlu görselleştirilmesinin yanında, bunların arazi ile 
birlikte 3B görselleştirilmesi kullanıcılara çok daha hızlı ve kolay bir algılama imkânı sağlamaktadır.   
 
4.2  Mânia Tahdit Yüzeylerinin Ve Binaların Üç Boyutlu Görselleştirilmesi ve Sunumu 
.   
Hava alanlarının etrafında emniyetli sahaların oluşturulması, bu sahaların yapılaşmalar ile ihlal edilmemesi ve 
süregelen yapılaşmalar nedeniyle dinamik bir şekilde muhafazası birden fazla kurumun koordineli çalışması ile 
mümkündür. Bir tarafta mânia planlarını yapan ve bu konuda standartları belirleyen kurumlar, bir tarafta emniyetli 
hava sahalarına ihtiyacı olan ve sürekli olarak bu sahaların ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek durumunda olan 
meydan otoriteleri ve diğer tarafta da imar uygulamalarının planlayıcıları ve kontrolörleri bulunmaktadır. Emniyetli 
sahalar ancak, her birim arasında mevcut bilgilerin paylaşılması ve her birim tarafından mevcut durumun aynı 
şekilde görüntülenmesi, yani aynı şekilde ve doğru olarak algılanması ile mümkün olabilecektir.  
 
Bu çalışmada mevcut problemin çözülmesine yardımcı olmak üzere tüm veriler bir sanal küre yazılımına (City Surf)  
alınmış ve küre üzerinde, arazi modeli, orto-fotolar, havaalanı mânia yüzeyleri ile konum ve yükseklik bilgileri 
toplanan bina, enerji nakil hatları ve diğer münferit engel bilgileri görüntülenmeye çalışılmıştır. İzmir Adnan 
Menderes havaalanı ve çevresinde gerçek durum modellenerek kullanıcılara görsel analiz yapma imkânı 
sağlanmıştır. Şekil 7’de Adnan Menderes Havaalanına ait mânia yüzeyi, mânia yüzeyini ihlal ederek doğal engel 
olan arazi topografyası ve 3B binaların genel durumu görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere tehlikeli 
olabilecek ve meydan otoriteleri tarafından dikkate alınması gereken arazi parçaları ve binaların durumu ve 
konumları hemen göze çarpmaktadır.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                         Şekil 7. Adnan Menderes Havaalanı Mania Yüzeyleri, 3B Binalar ve Doğal Engeller 
 
İnceleme yapılacak havaalanları ve etrafında arazi ve insan yapısı detaylara ilişkin, başta yükseklik olmak üzere 
diğer ihtiyaç duyulan bilgilerinin coğrafi bilgi sistemleri mantığında toplanması, yapılacak işlemleri ve analizleri 
kolaylaştırmaktadır. Her hangi bir CBS yazılımında sorgulama ile tespit edilebilen bir detay, uygun şartların 
oluşturulması ile küre yazılımlarında sadece bir fare hareketiyle detaya ilişkin bilgileri ile birlikte 3B olarak 
görüntülenebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Şekil 8’de mania yüzeyini ihlal eden binalar ve münferit bir anten, 
binalara ait “İSİM” öznitelik bilgisi ile 3B olarak sunulmuştur. Şekilden anlaşılacağı üzere bazı detaylar üç boyutlu 
olarak hesaplanan mania tahdit yüzeylerini delip geçerek uçak operasyonları için (iniş-kalkış veya meydan turu) 
tehlike oluşturmaktadırlar. Bu tür bir durumun CBS yazılımları ile sadece sorgulamalar yaparak tespit edilmesi, 3B 
görüntüleme kadar hızlı, kolay anlaşılır ve etkileyici olmamaktadır.   İstenirse, 3B görüntüleme ekranında ilgilenilen 
detaya ait diğer bilgiler de anında sorgulanabilmektedir.  
 
Haritacılıkta, Navigasyon  yazılımlarında ve Sanal Küre uygulamalarında sıklıkta kullanılan görüntüleme hiyerarşisi 
teknikleri ile çok uzaktan bir görünüm veya çok yakından bir görünüm ile detaylara ilişkin farklı  bilgiler 
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Ulubay 

Varol 

alınabilmektedir. Bu teknikler ile sanal küre uygulamalarında bilgi karmaşıklığı giderilmekte, üç boyutlu modele 
bakma seviyesine göre istenen bilgilerin  görüntülenmesi imkanı sağlanmaktadır.   
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Şekil 8. Mania Tahdit Yüzeyini İhlal Eden Detayların 3B Görselleştirme İle Analizi 
 
Şekil 9’da ise hat şeklinde engel teşkil eden bir enerji nakil hattının mania tahdit yüzeyi ile ilişkisi görülmektedir. 
Şekilden de anlaşılacağı üzere, değişen yüksekliklere sahip olan bir tel, değişen yüksekliklere sahip bir mania yüzeyi 
ile otomatik olarak karşılaştırılmış olmakta ve hangi bölgelerde tehlike arz ettiği otomatik olarak görüntülenmiş 
olmaktadır. Bu tür bir analizin görselleştirme olmadan sadece bir CBS  yazılımı ile yapılması ve bu kadar kolay 
anlaşılması ve sorgulanması oldukça zordur. 
                     
        
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Şekil 9. Mania Tahdit Yüzeyini İhlal Eden ENH Direği ve Telinin 3B Görselleştirme İle Analizi 
 
İnsan hayatını ilgilendiren ve dinamik bir şekilde sürekli risk incelemesi yapılması gereken böylesine önemli bir 
konuda, sorumlulukları bulunan kişi ve kurumların mevcut durumu aynı şekilde anlaması ve gereken tedbirleri 
almaları büyük önem arz etmektedir.  Günümüzde, dünya üzerinde karmaşık yapıda bulunan coğrafi verilerin gerçek 
modellerinde 3B olarak sunulması kadar bu bilgilerin ihtiyaç duyan kurumlar arasında anlık olarak paylaşılması da 
problemlerin çözülmesinde, hızlı ve doğru kararlar alınmasında temel ihtiyaç haline gelmiştir. Coğrafi verilerin tek 
merkezde depolanması, uzman kişilerce yönetilmesi ve sunucu-istemci mimarisinde sanal küre platformları ile 
sunulması, aynı zamanda istemci tarafında da ihtiyaç duyulan uygulama programlarının çalıştırılabilmesi 
kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  
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5. SONUÇLAR 
 
Havaalanları ve çevresi uçakların emniyetle seyrüseferlerini sürdürme konusunda en fazla risk taşıyan ve bu nedenle 
otoriteler tarafından özel planlama ve analizlerin yapıldığı ayrıcalıklı bölgelerdir. İniş-kalkış yapan veya herhangi 
bir acil durumda meydan turu atarak tekrar piste inmeye çalışan hava araçları için meydan etrafında bulunan yüksek 
yapılar ve yüksek arazi kesimleri önemli bir risk teşkil etmektedirler. Bu nedenle, havaalanları etrafında engellerle 
ihlal edilmemesi gereken emniyetli hava sahalarının tesisi ve bu sahaların muhafaza edilmesi gerekmektedir.  
  
Bu çalışmada, emniyetli hava sahalarının oluşturulması için Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) 
tarafından pist kullanım özelliklerine göre belirlenen kriterler ve bu kriterlerden faydalanarak hesaplanan mânia 
(engel) sınırlama yüzeyleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu sanal yüzeylerin oluşturulması, havaalanı etrafındaki arazi 
topografyası ve insan yapısı detayların (bina, anten, baca vb.) 3B görselleştirilmesi ile meydan etrafında yaşanan 
problemler için nihai çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Karmaşık CBS sorgulamaları ile çıkarılan bilgilerin, 3B 
görselleştirme ve sunum teknikleriyle çok daha kolay elde edilebileceği, görselleştirme ile mekânsal problemlerin 
daha kolay algılanabileceği konusu işlenmiştir.   
 
Uygulama olarak, Adnan Menderes havaalanı için ICAO Annex-14 kriterlerine göre mania tahdit yüzeyi 
hesaplanmış, havaalanı çevresine ait sayısal arazi modeli, orto-foto, bina ve diğer düşey engel bilgileri City Surf 
sanal küre programına alınarak görsel ve 3B çözümler üretilmiştir. Çalışma sonunda, Mania Tahdit Yüzeylerinin 
otomatik olarak üretilebileceği ve havaalanları etrafındaki her türlü detayla birlikte 3B modellenerek hava araçları 
için tehlikeli objelerin belirlenmesinin mümkün olacağı ortaya çıkmış, ayrıca kullanıcılara çok basit kullanımlı sanal 
küreler ile çözüm imkanları sağlanabileceği konusu örnekleriyle açıklanmıştır.   
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