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Eğitimin Tanımı;
‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim
Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak
uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Hedef Grup;
Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler,
akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;
Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,
• Yol projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu
olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde; sıfır poligonu ve
güzergâha ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,
• Yol yatay ve düşey oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri
uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,
• Enkesit ve boykesit işlemlerini dinamik yapıda
gerçekleştirebilecek,
• Otomatik ve manuel olarak kırmızı kot geçirebilecek,
• Yol projeleri için gerekli proje tablo ve krokilerini (some,
aplikasyon tabloları; yatay, düşey, dever krokileri…)  anında
oluşturabilecek,
• Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı / dolgu hesabı
yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,
www.netcad.com.tr

egitim@netcad.com.tr

• Platform tanımlarını dinamik olarak oluşturabilecek,
• Duvar tanımları ve sanat yapılarını oluşturabilecek,
• Brükner ve kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve
raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,
• Şevli-kotlu planları oluşturabilecek, projeleri dinamik yapıda
paftalayabilecek,
• Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek (Plan/profil/
enkesit/3D senkronize görünüm),
• Proje aşamalarında verisini online haritalar ile
görüntüleyebilecek,
• Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
• Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.
facebook.com/NetcadKampus
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nk003a/PRO -Yol Projelendirme Eğitim Programı
Bölüm 1.

Bölüm 6.

GENEL KAVRAMLAR

ENKESİT ALMA İŞLEMLERİ

• Yol projelendirme süreçleri temel
kavramları
• Temel harita ve projeksiyon bilgisi

• Modelden enkesit alınması
» Sabit aralıklı
» Listesi oluşacak enkesitler
» Kilometre liste editörü
» Dosyadan okuma

Bölüm 2.
SAYISAL ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI
• İş Akışı modelleri İle GPS’ den veri
aktarımı ve tablosal verilerin kullanımı
• Sayısal arazi modelinin oluşturulması
• SRTM verileri kullanılarak sayısal veri
üretimi ve analizleri
• Eşyükselti eğrilerinin geçirilmesi
• WMS, Google Maps veya BingMap
üzerinden online olarak altlık haritaların
projeye eklenmesi
• Geocoding arama işlemi  ile çalışma
sahasının bulunması

Bölüm 3.
PROJE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
•
•
•
•

Sıyırma değerlerinin girilmesi
Toprak sınıflarının girilmesi
Özel aralıklar editörü işlemleri
Depo ve ariyet editörü işlemleri

Bölüm 7.
DÜŞEY GÜZERGÂH İŞLEMLERİ
• Boykesit çizimi
• Kırmızı hattın geçirilmesi
• Geometrik ve standart kontrollerin
yapılması
• Düşey ve yatay ilişkisinin izlenmesi

Bölüm 8.
TİP KESİT EDİTÖRÜ İŞLEMLERİ
• Platform tanımlama
• Kullanıcı tanımlı platform oluşturma
• Standart kütüphane ile platform
oluşturma
• Şev tanımları işlemleri
• Kod kataloğunun kullanımı
• Duvar tanımlama

Bölüm 9.

Bölüm 4.

KESİT EDİTÖRÜ İŞLEMLERİ

GÜZERGÂH TANIMLAMA İŞLEMLERİ
• CAD ortamında yatay güzergâh
elemanlarının oluşturulması
• Güzergâh editörü işlemleri (AASHTO
Standartlarına uygun dever ve kurp
tanımlamaları)
• Geometrik ve standart kontroller
• Yatay güzergâh raporlarının alınması

•
•
•
•

Sıyırma kazısı
Diş kazısı
Formasyon yol oluşturma
Kafa ve topuk hendeği uygulaması ve
metrajı
• Kesit düzenle işlemleri

Bölüm 10.
ALAN VE HACİM HESABI

Bölüm 5.

• Alan hesap sihirbazı
• Alan hesapla

RAKORTMAN TANIMLAMA İŞLEMLERİ
• Otomatik henişlemelerin uygulanması
• Kullanıcı tanımlı rakortman
oluşturulması
www.netcad.com.tr

Bölüm 11.
BRÜKNER DENGELEMESİ
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Bölüm 12.
ŞEVLİ KOTLU PLAN, ENKESİT VE BOYKESİT
ÇİZİMLERİ
• Şevli kotlu plan çizimi
• Enkesit ve boykesit çizimi
• Enkesit tablolarının eklenmesi

Bölüm 13.
METRAJ HESAPLARI
•
•
•
•
•

Trafik işaret levhaları metrajı
Kenar ve kamulaştırma sınır metrajı
Palye hendeği metrajı
Duvar metrajı
Hendek kaplama ve yer altı drenajı
metrajı

Bölüm 14.
PROJE PAFTALARININ OLUŞTURULMASI
• Kalıcı paftalama işlemleri
• Dinamik paftalama işlemleri

Bölüm 15.
PROJENİN 3B SUNUMU VE SİMULASYONU
Bölüm 16.
PROJENİN VERSİYONLANMASI
Bölüm 17.
VERSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Bölüm 18.
LEJAND ve ÇIKTI İŞLEMLERİ
• Proje çizdir işlemi
• Çıktı şablonlarının oluşturulması ve
kullanımı
• Otomatik ve dinamik lejand oluşturma
işlemi

Bölüm 19.
GÖNDER İŞLEMLERİ
• Tüm proje verilerinin, tabakaların veya
objenin Google Earth’e aktarılması
• Verilerin e-posta olarak gönderilmesi
işlemi
• Proje ekran görüntüsünün e-posta ile
gönderilmesi işlemi
facebook.com/NetcadKampus
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