


Çoklu Bağlantı Sağlayan 
(Bluetooth, Wi-fi, 3.5G, UHF Radyo Modem)

Çoklu Uydu Sistemi ile Çalışan 
(GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU + QZSS + SBAS)

ANTI–THEFT (Çalınmaya Karşı Koruma) 
2W Gücünde Dahili Radyo Modem ile Uzun Menzil 
Değiştirilebilir Çift Batarya ile Tüm Gün Çalışma
Patentli  Üstün Z–BLADE Teknolojili  
240 Kanallı GNSS Alıcısı

Spectra Precision SP80 GNSS Alıcısı

Güç 
düğmesi 

GİRİŞ 

SP80  Nedir? 

Profesyonel bir iş için, günümüzün rekabetçi  iş ortamlarında önemli olan doğru araçlar satın almaktır. SP80 
şuana kadar Dünyanın en iyi ve en stabil çalışan GNSS alıcısıdır. Kılavuzun amacı SP80 GNSS alıcısı ile
hızlı ve verimli bir şekilde çalışmanızı sağlamaktır.SP80’nin daha önceki serilere kıyasla, kullandığı 
teknolojiler ve algoritması oldukça gelişmiştir. Çoklu sinyal 
izleme(GPS+GLONASS+GALİLEO+SBAS)yetenekleri ile daha kapsamlıdır. Ayrıca Survey Pro 
profesyonel arazi yazılımı ile kullanımı oldukça kolaylaştırılmıştır. Daha fazla kablo veya ek modüle gerek 
yoktur, SP80 GNSS alıcısı tüm işlemlerinizi yapabileceğiniz güvenilir ve vazgeçemeyeceğiniz aracınız 
olacaktır. 

Kılavuzun içerisinde SP80 ile ilgili tüm kurulum ve fonksiyonların anlatımı yer almaktadır. 

EKİPMANIN TANIMI ve TEMEL FONKSİYONLAR  

SP80  GNSS alıcısı , dahili GSM , WIFI ile tümleşik yapıda bir GNSS sistemidir. SP80 en zorlu 
haritacılık uygulamaları için tasarlanmıştır. SP80 GNSS alıcısı entegre edilmiş dahili PacCrest ADL alıcı-
verici opsiyonel radyo modem ile RTK uygulamaları yapmanıza olanak tanır.  

Teknik Özellikler 

Genel Özellikler 

-240 Kanal 
- Dahili yapıda GSM modem, Wifi, Alıcı Verici Radyo Modem  
-Anten-GNSS kompakt ve hafif tasarım 
-Tusaga-Aktifte benzersiz performans 
-GPS:  L1 C/1 , L2E , L2C ,L5 
-GLONASS:  L1C/A , L1P , L2C/A ( GLONASS M2 Only) , L2P 
-GALİLEO:  GIOVE-A ve GIOVE-B  eşzamanlı L1 BOC , E5A , E5B , 
E5AltBOC1 -SBAS(Uydu tabanlı büyütme sistemleri): Eşzamanlı L1 C/A , L5  

ÖN PANEL GÖRÜNÜMÜ 

Menü Kaydırma Düğmesi 

Onaylama Butonu ve 
statik alım başlatma   

Led Ekran 

Batarya led göstergeleri 
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GÖSTERGELER VE KONTROLLER 

 

 

Güç Düğmesi 

Cihazı açmak için, güç düğmesine 1kez basınız ve Güç LED ışığı yandıktan sonra bırakınız. 
Cihazı kapatmak için Güç Düğmesine ekran komple kapanana kadar basılı tutunuz.(Yaklaşık 
5sn) 

 

 

EKRAN 

Görüntü organik Led teknolojisi kullanır. Bu ekran üzerinden Bluetooth bağlantısı, batarya durumu ve hafıza 
durumu takip edilebilir. 

 

 

ALTTAN GÖRÜNÜŞ 

 

 
 

 

 

Harici Güç 
Girişi-RS232 

Batarya giriş 
yuvaları 

Anten ofset değerleri 

Cihaz hafıza 
göstergesi 

Batarya durum 
göstergesi 

Kitlenen ve görülen 
uydular 

Batarya giriş 
yuvaları 
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BATARYA, KONNEKTÖR VE 
MODÜLLER Batarya Bileşeni 

SP80 GNSS alıcısı içerisinde , sıra ile kullanılabilen 2 adet 7.4V DC – 2900Mah gücünde Li-On bataryadır.
Alıcının , batarya haznesini açmak için , girişteki soketine basılı tutup çekmeniz yeterli olacaktır. 

GNSS alıcınıza harici güç uyguladığınız zaman içerisindeki dahili bataryayı çıkartınız. Bataryaları 
saklamanız gerektiğinde, saklamadan önce tamamen şarj ediniz ve en az her ay bir kez şarj ediniz. 

Bataryaların ve kullanıcının zarar görmesini engellemek için, 
-Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 
-Suya daldırmayınız. 
-Bataryada sızıntı varsa, pil sıvısı ile temas etmekten kaçınınız. 
-Pil sıvısı gözünüze temas ederse, gözünüzü derhal temiz su ile yıkayınız ve tıbbi yardım
isteyiniz. 
-Zarar görmüş yada sızıntı gözlenen bataryayı şarj etmeyiniz ve kullanmayınız. 

Harici Güç Girişi/RS232 Portları   
Alıcı üzerinde 1 adet COM-Port girişi mevcuttur. Bu porttan harici batarya ile güç desteği alınabilir veya
isteğe bağlı buradan batarya şarjı yapılabilir. Ayrıca bu port yardımıyla NMEA mesaj çıkışı alabilir ve aynı 
zamanda cihazınızın yrni yazılımlarla güncelleme gibi (Güncelleme distribütör firma tarafından yapılması 
gerekemektedir) temel işlevlerinde fonksiyonel olarak kullanılabilir. 

Radyo Modülü 
Bu modül sabit olarak yayın verme ve gezici olarak yayın alma, işlenme imkanı sağlar. Radyo modülü 
kullanıldığında bir radyo anteni de alıcı üzerine bağlanmalıdır. 

Bluetooth Modülü 
Entegre bluetooth modülü sayesinde el kontrol ünitenize kablosuz olarak bağlantı kurup ölçüm yapabilirsiniz. 

Modem Ayarları 

SP80 GNSS alıcısı bize ölçüm için birçok alternatif yöntem sunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde en çok 
kullanılan mod olan Tusaga-Aktif (CORS-TR) ağına bağlanarak ölçüm yapabilirsiniz. 

SP80 GNSS alıcısı yeni nesil bir GNSS alıcısı olduğundan Tusaga-Aktif (CORS-TR) ağı ile tam 
uyumludur. GSM modemde bulunan hazneye GRPS/EDGE/3.5G bağlantısı kurabileceğimiz bir SIM kart 
takmamız gerekmektedir. 

Firmamız tarafından  SP80 GNSS alıcısı kullanılarak yapılan testlerde ortalama  14 saat ve ayda 24 gün 
çalışıldığında GRPS/EGDE/3.5G üzerinden indirilen düzeltme verisi (internet paketinden) toplamda 800MB 
gibi bir kullanım yapıldığı testler sonucunda tespit edilmiştir. 

Bu nedenle Tusaga Aktif ağına bağlanmak için alacağınız 1GB limitli 3G hat yeterli olacaktır.
Kullanılması gereken İnternet Sim Kartının aramalara kapalı,  ‘internet’ ve  ‘mgb’ APN’leri aktif ve PİN 
kodu iptal edilmiş olması gerekmektedir. Pin kodunu iptal etmek için hattınızı herhangi bir cep telefonu
yardımıyla ; “Ayarlar/Güvenlik/Pin Kilidi” bölümümden kapatabilirsiniz.



SP80 GNSS alıcısı 2gb dahili hafızaya sahip olmasıyla birlikte istenildiğinde 32gb kadar arttırılabilir hafıza 
ile çok uzun süreli ölçümleri problem olmadan sıkıntısız yapılabilme ve saklama imkanını kullanıcılarına 
standart olarak sunar.  

Sim kartı giriş yuvası 
Hafıza kartı giriş yuvası 

Mini usb girişi  statik verilerinizi  aktarmanıza olanak 
sağlar. Standart bir giriş kullanılmasıyla da 
kullanıcısına pratik bir yaklaşım sunar. 
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Bluetooth İ le Bağ lantı Oluşturma 
Set olarak gönderimi yapılan cihazlarınızda sizin firmanızın ismiyle cihazınız aşağıda yapacağımız gibi bağlantılarınız 
oluşturulmuştur  tekrar yapmanıza gerek yoktur. Ama yapmanız gerekirse aşağıdaki adımlarla bunu rahatlıkla 
oluşturup kullanabilirsiniz. 

Yapacağımız ayarlar neticesinde arazide cors’a yada RTK kuracağınızda ayarları her seferinde yapmak yerine 
ekranınızda 3 seçim çıkar ve hangi amaç için kullanacaksanız (Cors-RTK Sabit-RTK Gezici)  onu seçip ayar yapma ve 
ayarlarda farklılık olduğunda bağlantılarda sıkıntı yaşama gibi sorunları ortadan tamamen kaldırmış oluruz. 

Cihazımızda Survey Pro programımıza girdik den sonra ilk olarak iş seçimi yapmamız 
gerekir. İş seçimi sonrasında ekranımıza resimde de olduğu gibi menümüz gelir ve 
Ölçüm Başlat butonunu tıkladığımızda Epoch 50 cihazımız seri numarasıyla (E50 
2211 Net) yada firmanızın ismiyle gelmiyorsa eklememiz gerekir.  

Cihazımız eklemek için Epoch 50 cihazımızı 
açıyoruz ve el ünitemizden Add Receiver 
Profile… bluetooth sayfasına geçiş yapar ve 
ekranın üzerinden Başlat butonuna basarak 
arama yapmaya başlar ve ekranınız da bluetooth 
u açık olan tüm cihazlar ekranınızda belirir. Ekran 
da çıkan cihazı bağlantı eklemek için sol tarafına 

 koyarak seçim işlemini yaparız. Seçimden sonra İleri butonuna basarak Epoch 
50 cihazımızdan hangi fonksiyonda ve hangi ayarda kullanmak için seçim yaparız. 

Ekranımızda Epoch 50’nin; 

E50 seri no Net: Cihazınızın Cors’a 
bağlanması için. 

 E50 seri no Gezici: RTK gezici kurmak için. 

E50 seri no Sabit: RTK sabit kurmak için.  

Bu seçimlerden hangisini kullanacaksak seçimleri yapıp sol taraflarına  
koyarak Bitti yi tıklayıp işlemimizi tamamlarız. 

Ekranımızda seçimlerini yaptığımız seçimler yer alır bunların üzerine uzun 
tıklayıp adlandır derseniz kullanımınız daha pratik olabilir.  

 

 

 

 

 

 



Örneğin;  

Cors için: GEO Cors,  

Sabit için: GEO RTK Sabit, 

Gezici için; GEO RTK Gezici.  

Daha öncede bahsettiğimiz gibi buradan hangisinin seçimini yaparsak 
seçtiğimiz ayarlar otomatik olarak geleceği için tekrardan ayar yapmak 
zorunda kalmamış oluruz.  

Bunların bize avantajı;  

-RTK ve Cors kurulumunu daha kolay ve hızlı geçmiş oluruz.  

-Ayar değişimleri nedeniyle zaman kaybetmemiş oluruz. 

-RTK kurarken sabiti farklı ayarlardan geziciyi farklı ayarlardan kurma 
gibi sıkıntıları yaşamadan sağlıklı bir şekilde ölçüm seçimimizi seçmiş 
oluruz.  

-Kullanımda aklımızda bir ayar tutmadan gayet basit bir şekilde bağlantı kurarız. 

Kurulumdan sonra yapmamız gereken hangi şekilde bağlanmak istiyorsak onu seçip Bağlan demektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP80 İ le Cors Bağ lantısı 
Gps cihazınız ile Cors bağlantısı kurabilmeniz için 2 gereksiniminiz vardır; 

1- İnternete bağlanma özelliği açık olan data hattı 
2- Türkiye’nin Cors yayını olan Tusaga Aktif le bağlantı kurabilmeniz için üyelik (Yok ise Tusaga-

Aktif İlk Üyeliği yazımıza bakabilirsiniz) 

Bu şartları sağlamanız durumunda ilk olarak data hattımızı resimde görüldüğü üzere SP 80 GSM 
bölümüne yerleştirmek ve GSM antenini takmak. 

  

Data hattımızı takma işleminde kesik kenarın dışta kalacak şekilde takılmasına dikkat etmemiz 
gerekiyor. GSM antenini de takma işleminden sonra cihazımız donanım olarak hazır hale gelmiş 
oluyor. 

Ölçüm programımız olan Survey Pro ya giriş yapıyoruz. Ölçüm 
programımız karşımıza ilk olarak iş seçme sayfamızı getiriyor iş 
seçme işleminden sonra “Ölçüm Başlat” butonuna basıyoruz. 
Karşımıza cihazlarımız ekli olarak çıkıyor. Çıkmaması durumunda 
Bluetooth ile cihaz sınıflandırma bölümüne bakabilirsiniz ve 
cihazlarınızı ekleyebilirsiniz. Ekleme işleminden sonra örnekte de 
olduğu gibi “Cors’a Bağlan” ismiyle ekli cihazımız geliyor. Cihazınız 
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resimde olduğu gibi seçili durumda iken  butonuna basıyoruz. Açılan sayfadan;  

 

karşımıza ilk olarak ölçüm sekmesi gelir. Gerekli işlemleri yapmak yada 
kontrol etmek için Modem sekmesine geçiş yapıyoruz. 

 

 

 

Modem: Dahili GPRS Modem (Hat SP80 Cihazınız da ise) 

APN:       Hattınız 2G ise: internet 

   Hattınız 3G ise: mgb 

Tusaga-Aktif üyeliği ise:  tusagatkgm 

Olarak girişimizi yaparız. 

Kullanıcı Adı: Boş kalması gerekiyor 

Parala: Boş kalması gerekiyor. 

Sim Kart Pin: SP80’e taktığınız sim kartta Pin kodu var ise bu kısma Pin 
kodumuzu giriyoruz. Özellikle hattınızı aldığınızda Pin kodunuzu 
kaldırmanızı ve bu kısmı boş bırakmanızı tavsiye ederiz. 

 

Girişlerimizi yaptıktan sonra ok butonuna basarak hat ile ilgili 
ayarlarımızı tamamlamış oluyoruz. 

Sonrasında; 

Butonuna basarak Tusaga-Aktifin IP ve 
Port bilgilerini giriyoruz. 

 

 

 

 

 

 



 

Ad: Bu kısıma oluşturacağımız profile ait herhangi bir isim girebiliriz. 
Örneğin Cors-TR. 

Adres: IP Numarasını giriyoruz. 212.156.70.42 

Port: Port numarasını giriyoruz. 2101 

Sunucu Türü: Otomatik 

NTRIP’e Zorla işaretli şekilde ok butonuna basarak işlemimizi 
tamamlıyoruz. 

 

Alıcıya Bağlan sayfamız tekrar geldiğinde oluşturduğumuz profilin 
ismini Ağ bölümünde görüyoruz. Birkaç farklı profil oluşturmamız 
durumda  Ağ kısmından diğer seçeneklere geçiş yapabiliriz. Ağ 
kısmından seçiminizi yaptıktan sonra          butonuna 
basarak bağlantı işlemimizi başlatırız.  

Not: Kadastro tarafından verilen kullanıcı adınızı ilk kez girecek iseniz 
VRSRTCM31’e bağlan bölümü işaretsiz olması gerekiyor. Kullanıcı 
adınızı daha önceden girmiş ve kayıt etmiş iseniz  bu bölümü işaretleyip 
kullanıcı adı ve şifre girilen sayfayı görmeden daha hızlı bir bağlantı 
kurabilirsiniz. 

Yukarıda bahsettiğimiz ayarlar ilk sefere mahsus olarak yapılmaktadır. Her bağlantı kuracağınızda bu 
sayfalara girmenize gerek yoktur.   

Bağlan butonuna bastıktan sonra cihazımız internet üzerinden Tusaga-
Aktife bağlantı kurmak için sistemin yayın yaptığı profilleri karşımıza 
getirir.  Karşımıza gelen yayınlardan DGPSNET haricinde herhangi birini 
seçebiliriz. Özellikle sistemde Flout ta kaldığınız zamanlarda diğer 
profillere geçip ölçüm yapmanızı tavsiye ederiz. Buradaki tüm 
profillerde aynı hassasiyetle çalışabilirsiniz. 

Profilinizi seçip sonrasında kadastro tarafından size gönderilen kullanıcı 
adı ve şifrenizi girerek(işlemleri yapmadıysanız Tusaga-Aktif İlk Üyeliği 
yazımızdan bilgi alabilirsiniz) ve kullanıcı adı nın kayıtlı kalmasını 
istiyorsanız “Kullanıcı adı ve şifreyi kaydet” butonunu işaretleyip bağlan 
demeniz ve bağlantı için diğer safha olan gezgini yapılandırma sayfasına 
geçiş yaparsınız. 

 

 

 



 

Bu açılan sayfa ile Cors sistemine bağlandığımızı Gezici Anteni kısmının 
ayarlarını tamamlayıp Bitti butonuna basmamız bizi ölçüm sayfası olan Data 
Topla Ekranına yönlendirecektir. Her bağlantı kurduğunuzda radyo kısmını 
kontrol etmenizi tavsiye ederiz kullanıcı adınız kadastro tarafından süreli 
olarak verilir süresi dolduğunda yada başka bir kullanıcı tarafından 
kullanılıyor ise Radyo kısmı %0 olarak gösterecektir. Bu durumda Tusaga-
Aktif Süre Uzatma yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çözüm: Fix(Ölçüme hazır), Flout (Ölçüm yapılamaz) anlamlarına 
gelmektedir. 

Radyo: Yukarıda açıkladığımız kullanıcı adı ile ilgili olan bölüm  

SV: Kullandığınız uydu sayısı 

YRMS: Toplam hassasiyetiniz. 

Yukarıda anlattığım bu bilgi ekranını dokunmanız durumunda PDOP, uydu dağılımı, yayın alma sıklığı 
gibi ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

Gezici Anten Ayarlarının yapılımı: 

Ölçüm Yeri: Cihazımızın yüksekliğini nereden ölçtüğümüzü GPS cihazımıza bildirmemiz gerekiyor, 
bunun için; 

Alet Montaj Altlığı: Jalonun bağlandığı yer anlamındadır. Jalon da yükseklik olarak belirtilen miktarı 
Anten montaj altlığını seçip JY kısmına yüksekliğini girmemiz gerekiyor. 

Eğik Ölçüm İşareti yada Köşe Alt: Cihazımızın arka kısmında bulunan çeltikten ölçtüğümüz 
durumlarda, pilye, sehpa gibi ölçümünün zor olduğu yerlerde kullanmak içindir. Buradan ölçüp Eğik 
Ölçüm İşareti yada Köşe alt hangisi var ise seçimi yapıp yüksekliği  JY kısmına girmemiz gerekiyor. 

Statik Ölçüm Kayıt Aralığı: Cihazımızın ölçü yaptığı esnada statik veri toplamasını istiyorsanız buradan 
kaç saniyelik bir veri istiyorsanız seçimi yapmanız gerekiyor. Statik ölçü yapmasına ihtiyacınız yok ise 
Kapat modun da olması yeterlidir. 

Yukarıdaki işlemleri yapmamızın ardından Bitti butonuna basmamız yeterlidir. Programımız bizi Data 
Topla ölçüm ekranına otomatik olarak yönlendirecektir. 

Data Topla ve diğer alım sayfalarımız hakkında bilgi almak istiyorsanız “Nokta Alımı ve Aplikasyonu” 
isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.  



RADYO MODEMLİ RTK KURULUMU 
SP80 GNSS alıcısı,bize ölçüm için birçok alternatif yöntem sunmaktadır.Bu yöntemler içerisinde en 
çok kullanılanlardan bir tanesi Radyo Modem ile yapılan RTK yöntemidir.SP80 GNSS alıcısında Radyo 
Modem opsiyoneldir.SP80 GNSS alıcısı içerisinde 2watt alıcı-verici radyo modem barındırır.Bu sayede 
kendi aranızda RTK yapmakla kalmayıp diğer markalarlada RTK yapabilirsiniz. ÖNEMLİ : RADYO 
MODEM ANTENİNİZİ SABİT VE GEZİCİYE TAKINIZ. 
Radyo Modemli  RTK iki aşamadan oluşmaktadır. 
Sabit kurulumu 
Gezici kurulumu 

 

Sabit kurulumu için Ana Menüden ‘’ Ölçüm ‘’ butonuna 
tıklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçüm Başlat ile devam edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabit istasyon kurulumunda ise ayarlar aşağıdaki gibi 
olmalıdır. Bu seçeneklere gelmek için yandaki resimde 

bulunan  işaretine tıklamanız gereklidir. Bu seçenekler , 
RTK ve CORS yapılırken kontrol edilip onaylatılması gerekir. 
RTK ölçümü sırasında ayarların aşağıdaki gibi olması 
önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabit kurulacak SP80 GNSS alıcısı seçilir. 
DİKKAT!!! “Kanal:” seçeneği şekildeki gibi belirsiz ise bunu 
düzenlememiz gerekir. 
Not: Survey Pro , GNSS alıcısının son 4 hanesine göre seçim 
yapılmasını sağlar. Şekildeki “0017” ve “0011” gibi… 

Radyo modem yapılandırması için Modemi Yapılandır
butonu tıklanır.Yapılandır dememizin sebebi , iki alıcı 
arasındaki radyo bağlantısının sağlanması (aynı kanal 
üzerinde olmazsa bağlantı kurulamaz) ve ölçüm 
hassasiyetini arttırmaktır. 

Modem ayarlarının aynen aşağıdaki şekiller gibi olması gereklidir. 

Not : Kanal ayarlarınızdaki rakamlar farklı olabilir. Bu kanal her alıcı takımı için farklı olabilir. 

Not 2 : Sabit kurulumunda “Hassasiyet:” seçeneğinin “Yüksek” olması , gezici kurulumunda ise “Orta” 
olması , çalışmalarınızda kolaylık sağlayacaktır. 

Not 3 : “Güç:” seçeneğinde seçimler yapabilirsiniz. Bu seçeneklerde düşük watt seçmek , radyo 
modem ile birbirine bağlanan alıcıların , uzaklık arttıkça bağlantı kalitesini düşürecektir. Fakat , uzaklık 
az ise ve bataryanın uzun süre dayanma zorunluluğu varsa düşürmeniz daha mantıklı olacaktır. 



Sabit kurulacak SP80 GNSS alıcısı seçilir. 
DİKKAT!!! “Kanal:” seçeneği şekildeki gibi belirsiz ise bunu 
düzenlememiz gerekir. 
Not: Survey Pro , GNSS alıcısının son 4 hanesine göre seçim 
yapılmasını sağlar. Şekildeki “0017” ve “0011” gibi… 

Radyo modem yapılandırması için Modemi Yapılandır
butonu tıklanır.Yapılandır dememizin sebebi , iki alıcı 
arasındaki radyo bağlantısının sağlanması (aynı kanal 
üzerinde olmazsa bağlantı kurulamaz) ve ölçüm 
hassasiyetini arttırmaktır. 

Modem ayarlarının aynen aşağıdaki şekiller gibi olması gereklidir. 

Not : Kanal ayarlarınızdaki rakamlar farklı olabilir. Bu kanal her alıcı takımı için farklı olabilir. 

Not 2 : Sabit kurulumunda “Hassasiyet:” seçeneğinin “Yüksek” olması , gezici kurulumunda ise “Orta” 
olması , çalışmalarınızda kolaylık sağlayacaktır. 

Not 3 : “Güç:” seçeneğinde seçimler yapabilirsiniz. Bu seçeneklerde düşük watt seçmek , radyo 
modem ile birbirine bağlanan alıcıların , uzaklık arttıkça bağlantı kalitesini düşürecektir. Fakat , uzaklık 
az ise ve bataryanın uzun süre dayanma zorunluluğu varsa düşürmeniz daha mantıklı olacaktır. 



 

Burada iki seçenek karşımıza çıkacaktır ; 

 Sabit yeni bir noktaya kuruldu. 

Sabit varolan bir noktaya kuruldu. 

Eğer sabitin kurulduğu noktanın koordinatları bilinmiyorsa 
“Sabit yeni bir noktaya kuruldu” seçeneği seçilir. Bu 
seçenek seçildiğinde , GNSS alıcısı , uydudan aldığı 
koordinatları kullanarak Baz Noktası oluşturur. 

Eğer ki Sabit GNSS alıcısı , Pilye gibi koordinatları bilinen bir 
noktaya kurulduysa 2. Seçenek olan “Sabit varolan bir 
noktaya kuruldu” seçeneği işaretlenir ve el ile koordinatlar 
girilerek , sabitin kendini verilen koordinatlara göre 
ayarlaması sağlanarak , geziciye de o koordinatlar 
üzerinden koordinatlandırma yaptırılması sağlanır.  

Sabit istasyona koordinat girmek için ise işaretine tıklayarak 2. Resimdeki seçenekler kısmına gelinir. 
Burada aşağıdaki işlemler izlenerek Nirengi noktamız “Kontrol noktası” olarak seçilerek noktanın 
referans olması sağlanır. Bu şekilde hassasiyet en üst düzeye çıkar. Alt sekmelerden “Konum” 
seçilerek Noktanın koordinatları girilir. “GNSS kontrol noktası” seçeneğini biz kullanmayacağız. 

                              

 

Radyo modem ve bağlantı ayarlarımızı bitirdiğimize göre 
“Bağlan >”  seçeneğine tıklayarak Gezici ayarlamaya devam 
edebiliriz.

Burada dikkat edilmesi gereken konu , jalon boyunun (Ölçüm 
Yeri: ) , GNSS alıcısı ile jalonun birleştiği noktadan mı , yoksa 
GNSS alıcısının yanından eğik ölçüm mü yapıldığının 
belirtilmesidir. Çünkü SP80 GNSS alıcıları iki şekilde farklı 
düzeltme getirmektedir. Eğer jalon ile SP80 GNSS alıcısının 
birleştiği noktada olursa “Bottom of mount” (Türkçe ise ; Alet 
Montaj Altlığı) , eğer GNSS alıcısının yan tarafından noktaya 
doğru ölçülmüşse “Eğik Ölçüm İşareti” seçeneği seçilerek 
devam edilir. 

JY: seçeneği ise jalon yüksekliğini belirtir. Bu kısıma jalon 
yüksekliği girilerek ileri tuşuna tıklayarak devam ediniz. 

Yukarıda “Sabit varolan bir noktaya kuruldu” seçeneği ile 
ilerlediğimize göre artık “Gezici Ayarla >” seçeneği ile gezici 
GNSS alıcısının kurulumuna geçebiliriz. 
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“Kanal :” seçeneğine dikkat ederek devam ediyoruz. Eğer 
kanal seçeneği belirsiz ise “Modemi Yapılandır” seçeneği ile 
yukarıda yaptığımız ayarları tekrar yapmanız gereklidir. 

Not : Gezici modem yapılandırılmasında “Hassasiyet : “ 
seçeneğinin “Orta” olması tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

Modem yapılandırılması gerekiyorsa , yaptıktan sonra 
bittikten sonra “Bağlan >” seçeneğine tıklayarak devam 
edebiliriz. 

 

 

 

 

 

Ölçüm Yeri ve JY (jalon boyu) değerlerine dikkat ederek    
“İleri >” seçeneği ile devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi Başla seçeneği ile  artık ölçüm işlemine 
başlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada “Fix” durumunda olmasına dikkat edilmelidir. 

Bütün ayarlar ve işlemlerden sonra Poligon Ölçümü , 
Ortalamalı (epok) ölçümü , Kontrolsüz (ofset) alım , 
Otomatik Alım ve Hızlı Kaydet ile anında nokta alımı 
yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şimdi Başla seçeneği ile  artık ölçüm işlemine 
başlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada “Fix” durumunda olmasına dikkat edilmelidir. 

Bütün ayarlar ve işlemlerden sonra Poligon Ölçümü , 
Ortalamalı (epok) ölçümü , Kontrolsüz (ofset) alım , 
Otomatik Alım ve Hızlı Kaydet ile anında nokta alımı 
yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nokta Alımı ve Aplikasyonu 
 

Nokta Alımı 
GPS cihazımızla alım yapabilmek için ayrı özelliklerinin bulunduğu  3 adet alım ekranımız vardır. 

1-Data Topla 

Epoklu alım yapabileceğiniz, poligon kontrolleri yapabileceğiniz “Data Topla” ekranı. 

Cors sistemine bağlantı kurmanızdan itibaren otomatik 
olarak Survey Pro sizi bu sayfaya yönlendirir. Yada 
Ölçüm sekmesi içersinden Data Topla butonuna 
girmenizle sayfamıza ulaşabilirsiniz. 

Sayfa üzerinde; 

Nokta:Ölçümünüzü yapacağınız nokta numarasını girme 
bölümüdür. Simge olarak “_” girmenize olanak tanır. 
Fakat noktalama işaretlerine programınız izin vermez. 

Açıkl.:Buraya alımını yapacanız nokta ile açıklama 
girmenize olanak tanır. İster klavyeden giriş yaparsınız, 
isterseniz listeden daha önce yazdıklarınızı yada 
cihazınıza yüklediklerinizi seçebilirsiniz. 

JY: Güncel jalon yüksekliğini girme ekranınız. 

Hızlı Kaydet:1 Epoklu alım yapmanıza olanak tanır. 

Epoklu Alım:İstedeğiniz sayıda yada zaman kadar alım yapmanıza olanak tanır. Ölçüm yapılan 
noktalar için oturum durumu hakkında bilgi verir. Oturum kısmında zaman olarak kaç epok 

topladığınız yer alır istediğiniz rakama yada zamana 
ulaştığında Kabul Et butonuyla alımınızı gerçekleştirmiş 
olursunuz. Epoklu alımı sabit bir rakamda belirlemek ve 
o rakam dolduğunda oturumu otomatik kabul etmesi 

için     butonu tıklanarak açılan sayfadan kriter 
belirlenerek ve kutular işaretlenerek 



otomatik epok saydırma özelliği aktif hale getirilmiş olur.   

 

 

Oto. Alım:Mesafeye yada zamana göre 2D yada 3D(kotlu yada kotsuz) alım yapmanıza olanak tanır. 
Seçim işleminden sonra belirlediğiniz kriterler gerçekleştiğinde cihazınız otomatik olarak alımını 
gerçekleştirir. 

Ofset:GPS cihazınızın çekmekte zorlanacağı bina kenarı, saçak altı gibi bölgelerde metre yardımıyla 
ölçüm yapmanıza olanak tanır. 

Aşağıda yer alan (Şekil-1)’ e baktığımızda; 

O1:Ofset atacağımız nokta 

R1:Ref.Nok. butonuna basarak yapılacak ölçü noktası 

R2:İki Noktadan Doğrultu seçeneği seçilerek yapılacak ölçü 
noktası 

                                                   (Şekil-1) 

Yapımı: İlk olarak Ofset Noktası kısmından ofset sonucunda oluşturulacak olan noktanın numarasını 
giriyoruz. Daha sonra Ofset noktamıza metre çekerek metrenin herhangi bir yerinden “Ref. Nok” 
tıklanarak ölçümü gerçekleştiriyoruz ve mesafemize bakıyoruz. Sonrasında doğrultuyu göstermek 
amacıyla (şekilde R2 temsil ediyor) metre üzerinde ofset noktasının zıttın da “İki Noktadan Doğrultu” 
tıklanarak ölçümünü yapıyoruz. Gelen uyarıya “Tamam” diyoruz. Ardından karşımıza çıkan uyarıdan  

Önde seçilerek işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza gelen 
sayfadan “Yatay Mesafe” kısmına ilk okuduğumuz mesafemizi 
giriyoruz ve “Kaydet” butonuna basarak işlemimizi 
tamamlıyoruz. 

 

Kontrol Noktası ve Poligon...:Aynı nokta üzerinde daha önceden yapılan ölçüm ile tekrar yapılacak 
ölçüyü kontrol etmekte kullanılır listeden daha önce yapılan ölçümün numarasını seçeriz ve “Kontrol 



Et” butonu tıklanarak hassasiyetlerini kontrol edebiliriz. Özellikle kadastroya teslimatı yapılacak 
poligon noktaları için kullanılabilir. 

 

2-Harita Ekranı  

Bu ekran üzerinden özellikle halihazır yapımlarında kullanılmak üzere ekrana dxf yükleme ve raster 
altlık yükleme ile yapılacak ölçülerde kullanılır. 

El ünitenizin Enter tuşuna bastığınızda her seferinde 1 Epokluk 
ölçüm yapılır ve kayıt edilir. Nk (Nokta Numarası) kısmından 
artışlarına bakabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

Ekrandan Yer Alan Butonlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Hızlı Kodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu alım ekranımız ile sıklıkla kullandığınız 12 açıklamanızı girer, açıklamanıza dokunmanızla 1 epokluk 
ölçüm yapmanızı sağlar. Kısacası kroki tutmak yerine bu açıklamalarla ölçümümüzü yapabiliriz. Nokta 
listemizde de görüldüğü üzere açıklamalarımız listede yer almış olur. 

Kutulara açıklama girmek için seçtiğimiz kutunun üzerine uzun basarız ve açılan sayfadan açıklama 
girme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. 

 

 

 

 

 

Nokta Aplikasyonu 
 

Aplikasyon yapmak için ister noktalarımızı Dosya/Dosya Al ile açık olan işimizin içerisine yükleriz, 
istersek de İş/Noktaları Düzenle sekmesinden “+” işaretine basarak konum sekmesinden 
koordinatlarımızı yükleriz. Yükleme işleminden sonra Aplikasyon/Nokta Aplikasyonu sekmesinden 
aplikasyonunu yapacağımız nokta numarasını seçeriz. 

 

 



3-Hızlı Kodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu alım ekranımız ile sıklıkla kullandığınız 12 açıklamanızı girer, açıklamanıza dokunmanızla 1 epokluk 
ölçüm yapmanızı sağlar. Kısacası kroki tutmak yerine bu açıklamalarla ölçümümüzü yapabiliriz. Nokta 
listemizde de görüldüğü üzere açıklamalarımız listede yer almış olur. 

Kutulara açıklama girmek için seçtiğimiz kutunun üzerine uzun basarız ve açılan sayfadan açıklama 
girme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. 

 

 

 

 

 

Nokta Aplikasyonu 
 

Aplikasyon yapmak için ister noktalarımızı Dosya/Dosya Al ile açık olan işimizin içerisine yükleriz, 
istersek de İş/Noktaları Düzenle sekmesinden “+” işaretine basarak konum sekmesinden 
koordinatlarımızı yükleriz. Yükleme işleminden sonra Aplikasyon/Nokta Aplikasyonu sekmesinden 
aplikasyonunu yapacağımız nokta numarasını seçeriz. 

 

 



Nokta belirleme işleminden sonra Aplike Et> butonuna basılarak 
aplikasyon sayfamız açılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aplikasyonunu  yapacağınız noktayı ifade eder. 

Sizi ifade eder  

 

 

Sembolü Seçili İken; 

GPS cihazınız sizin hareket ettiğiniz yönü baz alır ve ok işareti 
ile hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğini anlık olarak bildirir. 

    Sembolü Seçili İken; 

GPS cihazınız kuzeyi sabitler ve ok işareti ile tarifini kuzeyi baz 
alarak gerçekleştirir. 

 

Sol tarafta yer alan Uzaklık bölümünden aplikasyonunu yaptığınız noktanın toplam mesafesini size 
anlık olarak bildirir. 

Not: Uzaklık olarak bilgi ekranını yönler(Doğu Kuzey) yada ileri geri şeklinde ifade etmesini isterseniz 
İş/Ayarlar/Aplikasyon/Doğrultuyu Şöyle Göster menüsünden değiştirebilirsiniz. 

YAR olarak bilgilendirdiği bölümde kot farkına göre aplikasyon yapmanızı sağlar, YAR VE DOL şeklinde 
ifade de bulunur. 

 

 



Aplikasyon işlemi gerçekleştiğinde sembollerimiz üst üste gelir ve 

eğer bizim için kontrol ölçüsü gerekli ise  
butonunu tıklamamız ile kontrol ölçümüz gerçekleşir. Noktamız ile 
ilgili analizi görmek ve bir sonraki aplikasyon noktasına geçmek için  

Butonunu tıklamamız yeterlidir. 



Nokta Dosyası Al ve Yü kle 
Yeni İş Açma 

 Butonuna basarak yazılımımızı açıyoruz. 
Survey pro yazılımı ilk açılış sayfası olarak iş açma ekranı ile 
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kaldığımız yerden devam etmemize yarar. 
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dizini içerisine açılıyor,bunu 
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Survey Pro Jobs dizini içerisine kayıt yapacaktır ve firma 
olarakda bu dosyanın içerisine kaydetmenizi tavsiye ederiz.  
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butonunu tıklamanız yeterlidir ve yeni işiniz listeki aynı 
ayarlarda açılmış olacaktır. Farklı bir ayar girmek ve bu şekilde 

iş oluşturmak için ise  butonu ile ayarlar 
sayfasına yönlendirileceksiniz. 

 

 

 

 



  

Karşımıza gelen ekran sağ taraftaki gibidir, burada bulunan 

ayarlamalar örnek resimdeki gibi olacaktır.
Butonuna basarak devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

İşimizde kontrol dosyası kullanmıyacağımız için burdakı kutucugu 

işaretlemiyoruz ve  butonuna ile devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Yeni açtığımız işin doğru ve 
hassas bir sekilde  yapabilmek 

için koordinat sistemini ayarlamamız gerekiyor. Örnekte olduğu gibi

seçilmeli, dilim seçmek için alt 
kısımda bulunan Alan sekmesinden çalıstığımız bölgenin dilimini 
secmeliyiz, örnekte Ankaranın ITRF dilmi seçili 

.Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra 

tekrar  butonuna basarak devam ediyoruz. 

 

 

 



Bu kısımındada hiçbir değisiklik yapmıyoruz ve  
butonuna basarak iş dosyamızı oluşturuyoruz. Bu özellik 
programımızın Robotik(Opsiyonel), Total Station ve Nivo 
özelliklerini desteklemesinden dolayı yer alıyor. GPS de böyle bir 
ihtiyacımızın olmaması sebebiyle işaretlemiyoruz ve bitti 
butonuna basıyoruz. 

 

 

 

 

                                                                                 

                   Dosya Al 
 

İşimiz açtığımızda ana menü üzerinden 
“Dosya” butonuna basıyoruz sağ tarafta 
görüldüğü gibi ardından sol tarafta 
görülen ekran karşılayacak bizi ve burda 
“Dosya Al” butonuna basarak dosya 
alma işlemini gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

Dosya al butonuna bastıgımıza sağ tarafta bulunan resimdeki gibi 
dosya alma sayfası açılacaktır. Bu sayfa önceden tanımlı olarak Survey 
Pro Jobs dizinine yönlendirecektir. Dizini değiştirme işlemi için ekranın 

sol üst kösede bulunan   butonan basarak gerekli dizine ulaşabiliriz 
ve işimize aktaracağımız dosyanın  dizine ulaşarak aktarım işlemini 
başlatacağız. Eger dosyanızı göremiyorsanız muhtemel sebeb ekranda 
üst kısımda bulunan dosya tipi kısmı tanımlı değildir.  

 

 



 kısmına basarak aktarmak 
istediğimiz dosya formatını sectiğimizde dosyalarınız gözükecektir. 
Dosyamızın üzerine bir kez bastığımızda dosamızı secmiş olacağız 

ardından sol alt kısımda bulunan  butonuna basarak aktarım 
işlemini baslatacağız. 

 

 

 

 

Dosya aktarım işlemi 
başladıktan sonra sol tarafta görünen örnek resimdeki gibi bir 
uyarı gelecek bu sayfada kaç nokta alındı vs. bilgileri göreceğiz 

örnekte olduğu gibi ardından sol alt köşede bulunan butuna 
basarak kapatıyoruz bu sayfayı ve noktalarımızın aktarımını 
başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Kontrol için iş menüsü 
altındaki noktalar butonundan aktardığınız noktaları görebilir ve 
kontrol edebilirsiniz. 

 

   Dosya Ver 
 

Açtığımız iş dosyasında dosya verme  işlemini yapmak için sol resimde görüldüğü üzere dosya 
butonuna basarak sağ tarafta gördüğümüz menüye ulaşıyoruz buradan dosya ver butonuna basarak 
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bulunan ekran karşılayacak bizi,buradan iş 
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seçiyoruz ve  butonuna 
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 Butonuna bastığımızda noktaları seçme ekranına 

yönlendirecek bizi, burada bulunan  ikona bastığımızda sol tarafta 
bulunun resimde görüldüğü gibi bir menü açılacaktır, buradan tüm 
noktaları seç dediğimizde tüm noktaları seçilektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar  butonuna bastığımızda sağ tarafta bulunan 
ekran bizi karşılayacaktır. Bu kısımda ayarlar örnekte görüldüğü 

gibi olacaktır (Netcad için) ve tekrar butonuna 
basıyoruz. 

 

 

 

 

 butonuna bastığımızda sol tarafta bulunan 
resimdeki ekran açılacaktır.Burda ayarlar Netcad için 

 secili olacaktır.

butonuna basarak aktarımını yapacağımız işin 
ismini verme ve dizinini seçme kısmına geçeceğiz. 

 

Butonuna bastığımızda sağ tarafta bulunan ekran 
bizi karşılayacak burada işin ismini verme ve aktaracağımız 
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basarak yeni klasörümüze oluşturabilir ve işimizi içerisine kaydedebiliriz. Tip kısmından aktaracağım 

formatı seçtikten sonra  butonuna basarak işlemi tamamlıyoruz. Aktardığımız dosyayı almak için 
cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz ve cihazın içerisinden aktardığımız dizini açarak dosyamızı 
bilgisayarımıza kopyalıyoruz. 

 

 

 

Noktaları Düzenle 
 

Çalıştığımız iş yada yüklediğimiz noktaları düzenleme yada silme işlemini ana menü üzerinden İŞ 
butonunun altında bulunan NOKTALARI DÜZENLE butonu altından yapıyoruz.  
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bulunan ekran açılacaktır. Buradan nokta ekleme, var olan 
nokta üzerinde değişiklik yapma ve nokta arama gibi 
işlemleri yapabiliriz. 

butonuna nokta ekleme işlevini gerçekleştiriyor
butonu noktaları düzenlme işlevini gerçekleştirmektedir. 

 butonu noktanızı arama işlevinde kullanılır. 
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EL KONTROL ÜNİTESİNİN DGPS AYARLANMASI 

 

El ünitemizden Survey Pro programına giriş yaparız yeni veya daha önce açtığımız bir işten 
devam ederek aplikasyon ve açılan sayfadan ikincisine geçerek navigasyon bölümüne giriş 
yaparız.  
 

Açılan sayfamızda Harita Hedef ve Pozisyon 
seçenekleri bulunmaktadır. 

Harita: Bizim Cad ekranımızdır. Yükleme 
yaptığımız dxf gibi çizime dayalı girdilerimizin 
ekran üzerinde seçimini yaptığımız anlık 
pozisyon gibi değişimlerin ekrana yansıttığımız 
gelişmiş cad ekranımızdır. 

 

 

Hedef: Aplikasyonunu yapmak istediğimiz 
noktanın seçim işleminden sonra bizi mesafe 
belirterek ve grafik üzerinde göstererek 
gerçekleştirmemizi sağlar. 

Pozisyon: Ekran     üzerinde koordinatlarımızı ve anlık değişimlerini gösterir. 2 adet 
seçenek vardır. Bunlar Coğrafi ve Yereldir. Yerelden iş açarken seçimini yaptığımız datumu 
görme imkanına sahibizdir. (Örneğin ITRF 33)      
    

Alım ve aplikasyon işlemleri  kısmından seçim yaparız. 

 

Hedef: Diğer üst kısımda da açıkladığımız gibi aplikasyon ekranında noktamızı görmek için 
nokta seçimi yaparız açılan sayfadan nokta seçme işlemi yaparız ve üst kısımda yer alan 

hedef sekmesini tıklayarak seçtiğimiz noktanın aplikasyon işlemini gerçekleştiririz. 

Hafıza WP: Alım yapma ekranımızdır. Tıkladığımız anda ekranımıza açıklama ve nokta numarası ve açıklamasını sorar bunu  da 
ok butonuna basarak onaylıyabiliriz.           
          

 



Survey Pro Programında 7 Parametre Girerek 
Yeni Datum Oluşturmak 

Tusaga Aktif Türkiye geneli yaptığı yayında  ITRF96 datumunda 
düzeltme vermektedir. Cihazımızı ED50 datumuna çevirmek için 
bikaç yöntemden biri olan 7 parametre 
oluşturma işlemidir. 

Bunun için SurveyPro yazılımımızdan Ölçüm 
menüsü içerisine gireriz. 

 

Ölçüm menüsü içerisinden 7 parametre 
girmek için ve genel projeksiyon ayarlarımızı 

yapmak için projeksiyon menüsü içerisine giriş yaparız. Bu açtığımız 
sayfa en son seçimini yaptığımız datum ve kot seçimidir. Bu 
seçenekleri değiştirmek yada yeni parametreler oluşturmak için 
ekranın sağ tarafında yer alan “dilim seç” butonunu tıklarız. Burası cihazımızda yüklü olan 
tüm datumların listelendiği kısmımızdır. Yeni parametre oluşturmak için de aynı sayfa 
üzerinde yer alan “Bölge girin” butonunu tıklayarak oluşturmaya başlayabiliriz. Karşımıza ilk 
olarak bölge türü ve datum türü gelir burada; 

Bölge Türü: Transverse Mercator 

Datum Türü: Özel Benzerlik 

Seçimi yapılır bunlar ED50 datumu için 
standarttır. Seçimimizi yaptıktan sonra İleri 
butonunu tıklarız. Bu sayfada bizden 
istenilen ayarlar; 

Orta Enlem: 0 (Standart) 

Orta Boylam: 33 (bulunduğunuz bölgenin dilim orta meridyeni) 

Sağ değer: 500000 (Standart) 

Yukarı değer: 0 (Standart) 

 

 



Ölçek Faktörü: 1 (Standart) olarak değerler girilir ve ileri butonu tıklanır. 

 

 

Gelen sayfamızda Elipsoid kısmının 
karşısında International 1924 seçimini 
yapıp direk ileri kısmını tıklayıp bir 
sonraki sayfaya geçiş yapıyoruz. Gelen 
sayfamızdan dx,dy,dz değerlerini 
giriyoruz. 

Örneğin Ankara için; 

dx: 84,831 

dy:103,9723 

dz:127,4487 değerlerini girip dönüklük değerlerini girmek için ileri butonunu tıklıyoruz. 

Dönüklük x: -0,1715 

Dönüklük y: 0 

Dönüklük z: 0,3995 

Ölçek faktörü: -1,0454 değerler girilir 
ve ileri butonu tıklanır. 

Bu girdiğimiz değerleri her zaman 
projeksiyon listesinden seçmek yada 
kullanmak için projeksiyon listesine 
isim vermemiz gerekiyor bunun için 
gelen sayfadan hafıza butonunu 
tıklıyoruz. 

 

Gelen sayfadan yeni bölge oluşturun işaretlenip isim verme 
işlemini gerçekleştiriyoruz.  İsim verme işlemini gerçekleştirdik 
den sonra ok butonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz.  

 

 



Bu oluşturduğumuz projeksiyonu listeden seçmek için “dilim seç” menüsünden Bölüm 
kısmından verdiğim isimde seçme işlemini yapıyoruz ve Bitti butonunu tıklayarak seçtiğimiz 
projeksiyonda alım yada aplikasyon işlemlerimizi yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. 
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Tusaga-Aktif (Cors) Sistemi Su re 
Uzatma İ şlemi 
Sisteme giriş yapmak için ilk etapta yapmamız gereken  

http://tusaga-aktif.tkgm.gov.tr/ 

web sitesine girmek. Açılan sayfada bizden daha öncesinde bir kayıt oluşturduysak “e-mail & 
şifremizle” giriş yapmanız istenecek.  

 

 

Bu bilgileri girdikden sonra sistem sizi kişisel üyelik sayfanıza yönlendirecek. Buradan “Ürün Seçiniz” 
kısmından aylık yada yıllık sipariş için seçimimizi yapıyoruz.  

 



Kullanıcı: GPS için aldığımız data hat numarasını seçiyoruz. 

Başlangıç Günü: Kullanıcı Adı ve Şifrenin çalışması için başlangıç günü.  

Ay:  Kaç aylık kullanım istiyorsak onu seçiyoruz.   

Bitiş Tarihi: Ay seçimimizden sonra başlangıç günümüze göre bitiş günü belirlenecek.  

 

 

 butonuna basarak seçtiğimiz kriterlere göre güncel fiyatımız listelenecek. “Siparişi Tamamla” 
butonuna basmanızla sistem sizi ödeme sayfasına yönlendirecek. Sistemde şuan sadece kredi kartı ile 
ödeme mevcut. Kredi Kartıyla ödemeyi tıklayarak sizi yönlendirdiği ödeme sayfasından ödemenizi 
yaparak, sipariş işleminizi tamamlamış oluyorsunuz.   

 

Yaptığınız işlemden sonra kişisel sayfanızı giriş işleminden sonra işleminiz hakkında bilgi açılış 
sayfanızda yer alacaktır. “Sistem Aktif” mesajını görmenizle üyeliğiniz aktif hale gelmiş oluyor.  
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butonuna basmanızla sistem sizi ödeme sayfasına yönlendirecek. Sistemde şuan sadece kredi kartı ile 
ödeme mevcut. Kredi Kartıyla ödemeyi tıklayarak sizi yönlendirdiği ödeme sayfasından ödemenizi 
yaparak, sipariş işleminizi tamamlamış oluyorsunuz.   

 

Yaptığınız işlemden sonra kişisel sayfanızı giriş işleminden sonra işleminiz hakkında bilgi açılış 
sayfanızda yer alacaktır. “Sistem Aktif” mesajını görmenizle üyeliğiniz aktif hale gelmiş oluyor.  



İTHALATÇI FİRMA
Geomatics Harita Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.
Adres : Beytepe Mh. Beyler Cd. 1644 Sk. No:2 06810 Çayyolu/Ankara
Tel : +90 312 2382255 Fax: +90 312 2382255
E-posta : info@gpsturk.net   
Web : http://www.geomaticsgroup.com/

STANDART NUMARALARI
Su  Geçirmezlik Standartı: IP67
Kalite Standartı: Üretici ISO 9001:2000 belgeli, cihaz CE belgelidir.
Yetkili Servis Standart Numarası: TS 12361

TEKNİK SERVİS İSTASYONU
Geomatics Harita Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.
Adres : Beytepe Mh. Beyler Cd. 1644 Sk. No:2 06810 Çayyolu/Ankara
Tel : +90 312 2382255 Fax: +90 312 2382255
E-posta : info@gpsturk.net  
Web : http://www.geomaticsgroup.com/

ÜRETİCİ
Spectra 
Meerheide 45, 55 21 Eersel The Nedherlands  
Telefon : + 31 (0) 497 532421       
Faks : + 31 (0) 497 532450
Web : https://spectrageospatial.com/



GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamın-
dadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre ga-
ranti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala 
ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda, malın 
satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, italatcısı veya imalatçısı-üreticisiden birisine 
bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 işgünü içerisinde gide-
rilmesi halinde imalatçı-üretici veya italatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar 
benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullamına tahsis etmek zorun-
dadır.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatala-
rından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da 
başka herhangi bi ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kal-
mak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı 
arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde 
farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra arızaların 
maldan yararlanamamayı sürekli kılması.

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.

-Firmanın servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acen-
tesi temsilciliği ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın ta-
mirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi.

Durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp ora-
nında bedel indirimi talep edebilir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.






