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TORUK PRO© Genel 
Yer yüzeyinde bulunan jeomanyetik alanları yüksek çözünürlükte 
ölçerek, ölçüm sahası üzerinde yer altından gelen manyetik 
farklılıkları tespit eder. 

Gömülü yazılımımız ve özgün algoritmalarımız ile noktasal alan 
taraması yapılarak ölçüm sahasının parazitlerden arındırılmış kararlı 
matrisleri oluşturulur. 

Toplanan ham veriler TORUK PRO'ya özgü yazılım ile işlenerek analiz 
edilir ve bu sayede toprağın içerisindeki farklı materyaller anomali 
haritalaması yöntemi ile görselleştirilir. 

Materyallerin kütle ve hacim büyüklüğüne göre ölçüm sahasında 30 
metreye kadar derinlik bilgisine erişilebilir, ölçümler derinlikleri ile 
doğru orantılıdır, kütle ve hacim büyüdükçe algılanabilme derinliği 
artar, küçüldükçe de algılanabilme derinlikleri azalır. 

TORUK PRO, kullanım kolaylığının yanı sıra elde edilen verilerin daha 
kolay ve anlaşılabilir şekilde görüntülenebilmesi için (2B) 2 boyutlu, 
(3B) 3 boyutlu anomali haritalarını sunar. 

TORUK PRO, ölçüm esnasında kendisini toprak yapısına göre kalibre 
edebildiğinden coğrafi farklılıklar gösteren kıtaların yanı sıra ülke ve 
bölgelerde verimli sonuçlar elde eder. 

Birbiri için uyumlu olarak tasarlanmış olan donanım ve yazılım 
sayesinde; altyapı hat tespiti, arkeolojik yapı ve kalıntılar, boşluk 
yapıları, değerli metaller, hafriyat, kayaç yapıları gibi altyapıların 
tespitinde verimli ve etkili çözümler sunar. 

Minimum 8x8 matris olacak şekilde en az 1 m²’lik alandan 
başlayarak istenilen büyüklükte saha ölçümleri alınabilir. 
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TORUK PRO© İçindekiler 
 1 Adet Tablet 
 1 Adet Korunaklı TORUK PRO© Çantası 
 1 Adet TORUK PRO© 
 1 Adet Flash Bellek (Yazılım) 
 1 Adet Lazer Metre 
 1 Adet OTG Veri Kablosu 
 1 Adet Bağlantı Kablosu 
 1 Adet Pusula 
 1 Adet Kullanım Kılavuzu 
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TORUK PRO© Teknik Özellikler 
 1 metre boyunda, 252 gram ağırlığındadır. 
 Çalışma voltaj aralığı 3.3 Volt – 5 Volt ’ tur. 
 Özgün, yerli ve milli bir yazılıma sahiptir. 
 Cihaz yazılımı; PC ve tablete uyumludur. 
 PC’ye ve diğer cihazlara kablo ile bağlanır. 
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TORUK PRO© Kullanım Öncesi Hazırlık 

 

 

 

 

 
 Sahanın Hazırlanması 
 Kullanıcının Hazırlanması 
 Cihazın Hazırlanması 
 Uygulama Şekli 

TORUK PRO© ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kullanım videosunu 
izleyebilirsiniz: https://bit.ly/36t9uMr 

TORUK PRO© Ölçüm 
Sahanın Hazırlanması 

 Ölçüm alınacak sahada sübjektif bir analiz yapılır. 
 Noktasal taramaya imkân sağlayacak kare matris bir tarama 

alanı belirlenir. 
 Sahada manyetik kirlilik oluşturacak (yoğun metal içeren 

araç gereç) maddelerin olması halinde, saha olabildiğince 
uygun hale getirilir. 

https://bit.ly/36t9uMr
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Kullanıcının Hazırlanması 

 Kullanıcının üzerinde bulunan manyetik kirlilik yaratabilecek 
metal anahtarlık, taşıt anahtarı, çelik iş ayakkabısı vb. gibi 
nesnelerden arındırılır, cep telefonları uçak moduna alınır. 

Cihazın Hazırlanması 

 Kullanıcı, OTG kablosunu tablete, USB kablosunu da OTG 
kablosu ve cihaza takmalıdır. 

 TORUK PRO© çantası içerisinde yer alan pusula ile kuzey 
yönü tespit edilir. 

 TORUK PRO© yere dik bir şekilde 90 derecelik açıyla tutulur. 

Uygulama Şekli 

 Tablet açılır. 
 Uygulama açıldıktan sonra gerçekleştirilecek işlem seçilir. 
 Cihaz tablete bağlanır. 
 Tablet, powerbank’a bağlandıktan sonra ileri tuşuna bir kez 

basıldığında bilgilendirme ışıkları bir defa yanıp sönerek, 
cihazın yeni bir ölçüm için hazır olduğu anlaşılır. 

 Bağlantı kablosu takıldıktan sonra cihazın üzerinde bulunan 
kırmızı ve yeşil ışıkların bir kez aynı anda yanıp sönmesi 
beklenir. Her iki ışığında aynı anda yanıp sönmesi durumunda 
cihaz ölçüm için hazır hale gelir. 

 Cihazın ışıkları söndükten sonra okuyucu başlık yönü kuzey 
olacak şekilde ileri tuşuna basıldığında bilgilendirme ışıkları 
yanıp söner, referans almış olunur. 

 Gidilen yön durumuna göre cihaz üzerindeki tuşlara her 
basıldığında ölçüm yapılan noktadaki manyetik değer 
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kaydedilir. Cihaz üzerindeki yeşil ışığın yanması ölçümün 
başarıyla alındığı gösterilir. 

 Ölçüm sırasında tuşa basıldıktan sonra yeşil ışık sönmeden 
hareket edilmemelidir. 

 Başlangıç noktası (0) üzerinde üst tuşa basılarak ilk ölçüm 
noktasının değeri alınmış olur. 

 Daha sonra sağ yöne doğru olmak kaydıyla X koordinat 
ekseni üzerinde belirlenen aralıkta sağa doğru 1 adım atılarak 
sağ tuşa basılıp yeşil ışığın tekrar yanıp sönmesi beklenir. 
Böylece X1 ekseni üzerinde ikinci ölçüm noktasının ölçülmesi 
de tamamlanmış olur. Ölçüme devam etmek için, aynı adım 
aralığında belirlenen noktalar üzerinde sağa doğru her 
adımda sağ tuşa basılarak ölçüm devam ettirilir. 
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 X1 ekseni üzerinde ilk sıranın ölçümü tamamlandıktan sonra 
Y ekseni üzerinde ileri doğru belirlenen standart adım aralığı 
ile bir adım atılarak üst tuşa bir kere basılır. 

 Y ekseni üzerinde atılan bir (1) adım ile alınan bir ölçüm 
akabinde X2 ekseni üzerinde sol taraf doğru ilerlenir. Sol 
tarafa atılan her bir adım için TORUK PRO©’nun sol tuşuna bir 
kez basılır. X1 ekseni üzerinde sağa doğru kaç adım atılmış 
ise X2 ekseni üzerinde sol tarafa aynı adım sayısı ile noktasal 
ölçüm alınır. 

 Y ekseni üzerinde ileriye doğru atılan adımlar da aynı sayıda 
ve aynı adım aralığı ölçüsünde olmalıdır. Cihazın üzerinde 
bulunan tuşlar gittiğimiz yön ile aynı yönde basılarak, 
belirlenen kare matris alanı tamamlanana kadar ölçüme 
devam edilir. Örneğin 8 adım sağ yöne hareket edilmiş ise 8 
adım ileri yönde ilerlenmelidir. Toplamda 64 adımlık matris 
tamamlanarak ölçüm yapılan alan taranmış olur. 

 Firma tarafından verilen anomali haritası yorumlama eğitimi 
kapsamında haritaların yorumlanması akabinde yer altındaki 
materyal, yapı, boşluk yapısı, maden, değerli materyal vb. 
ilişkin manyetik veriler ve bunlara ilişkin derinlik bilgileri 
TORUK PRO yazılımı aracılığıyla sağlanmış ve kullanıcıların 
hizmetine sunulmuş olur. 

TORUK PRO© Ek Özellikler 

Filtre Türü 

Manyetik, Derinlik, K, B, O, D, A, U adında 8 adet filtre mevcuttur. 
Filtreler, ölçüm yapılan yerin analizini yapmak için kullanılır. 
Filtrelerin her biri ayrı özelliklere sahiptir. Bu yüzden bütün filtrelerin 
kullanılması önerilir. 
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Harita Türleri 

2 Boyut: 2 Boyutlu seçeneği, ölçümün 2 boyutlu anomali haritasını 
göstermektedir. 

3 Boyut: 3 Boyutlu seçeneği, ölçümün 3 boyutlu anomali haritasını 
göstermektedir. 

Kontur: Kontur seçeneği, ölçümün kontur görünümünde 
gösterilmektedir. 

Renk Seçenekleri 

Anomali görünümleri, seçilen renk skalasına göre görselleştirmeyi 
sağlar. 

TORUK PRO© 
Yazılım Kullanımı 
Kısa kablo (OTG kablosu) tablete, 
uzun bağlantı kablosunu TORUK PRO© 
cihazına takılır.  

TORUK PRO© ikonuna dokunarak 
uygulama açılır. 

 

 

Şekil 1 
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Giriş ekranı; 

Canlı Ölçüm, Sürekli Ölçüm, 
Projelerim işlevlerinden oluşur. 

Canlı Ölçüm: Anlık Ölçümün anomali 
haritasının oluşturulduğu ekrandır. 

Sürekli ölçüm: Anlık manyetik verinin 
büyüklüğünün kaydetmek ve harita 
çizmeksizin gösterildiği ekrandır. 

Projelerim: Kaydedilen dosyaların 
listelendiği ekrandır. 

 

 

Canlı ölçüm butonuna 
dokunulduğunda canlı ölçüm hazırlık 
ekranı açılır. 

Cihaz takılı değil ya da kablolar yanlış 
bağlandıysa bu ekran karşımıza çıkar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 

Şekil 3 
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Bağlan butonuna basılır. 8’den büyük 
bir değer girilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değer girildiğinde doğru seçimler 
yapılmış ise başla butonu aktif hale 
gelir. 

Başla butonuna dokunarak canlı 
ölçüm ekranına ulaşılır. 

 

 

 

 

 

Şekil 4 

Şekil 5 
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Canlı Ölçüm ekranına gelinmeden 
önce cihazın sürekli yanan ışıkları 
sönmüşse “Referans Alın” komutu 
görülmeyecektir. Referans bu 
ekranda alınmalıdır. İleri tuşuna bir 
kez basıldığında bilgilendirme ışıkları 
bir defa yanıp sönerek, cihazın yeni 
bir ölçüm içim hazır olduğu anlaşılır. 

 

 

 

 

 

Referans alındıktan sonra “Başla” 
komutu ekrana gelecektir. 

Başla komutu görüldüğünde ölçüm 
alanının ilk noktasında TORUK PRO© 
cihazının ileri yön tuşuna bir kez 
basılmalı,  yeşil ışık sönene kadar 
beklenmelidir. 

 

 

 

 

Şekil 7 

Şekil 6 
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Uygulama komutlarındaki sağa, sola, 
ileri ve bitti komutlarına uyulmalıdır. 
(Şekil 8-9-10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 Şekil 9 

Şekil 10 
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Uygulama  

Ölçüm bittikten sonra istenirse sağ alt 
köşedeki “Kaydet İkonu” ile dosya 
kaydedilebilir. (Şekil 11) 

 

 

 

 

 

 

 

“Kaydet İkonu”na dokunulduğunda 
kaydedilen ölçüm dosyasının ismi 
gösterilir.  

“Aç Butonu”na dokunarak diğer 
filtreler, renk seçenekleri ve harita 
tiplerinin görüntülenebileceği ekrana 
yönlendirilir.  

 

 

Şekil 11 

Şekil 12 
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Sağ alt köşedeki “Ayarlar İkonu” 
tıklanarak seçenekler menüsü açılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre, Harita Tipi ve Renk Tercihleri 
seçilip “Uygula Butonu” tıklanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13 

Şekil 14 



www.idem.com.tr   

18 
 

Aşağıdaki “Kaydırma Çubuğu” 
üzerinde ayar yapılarak netlik 
sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş Ekranından “Projelerim – Canlı 
Ölçüm”e tıklanıp kaydedilen dosyalara 
ulaşılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15 

Şekil 16 
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Kaydedilen dosyanın üzerine basılı 
tutularak açılan menüden dosya ismi 
değiştirilebilir, silinebilir ya da 
paylaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜREKLİ ÖLÇÜM  

“Sürekli Ölçüm Hazırlık” ekranına 
gelinir.  

Kablolar yanlış takılmışsa ya da cihaz 
takılı değilse “Kullanılabilir Cihaz Yok” 
uyarısı gelir.  

 

 

 

Şekil 17 

Şekil 18 
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“Bağlan Butonu”na dokunularak 
“Sürekli Ölçüm” ekranına gidilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazın ışıkları bu ekranda sönmelidir. 

Referans bu ekranda alınmalıdır. Sağ 
altta “Duraklatma - Devam Et” ikonu 
isteğe göre kullanılabilir. 

  

Şekil 19 

Şekil 20 
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TORUK PRO© Koruma ve Genel 
Önlemler 

1. Nem ve Su 

Cihazı nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız. 

2. Temizlik 

Temizlemeden önce bağlantı sağlayan bütün ekipmanları çıkarınız. 
Sıvı ve sprey temizleyici kullanmayınız. Yumuşak ve kuru bez 
kullanınız. 

3. Isı ve Ateş Kaynakları 

Cihazın direkt ateş, elektrikli ısıtıcı, yoğun güneş ışığı ve benzeri türde 
aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir. 

TORUK PRO© Çalışmaması Durumu 
 Cihazın çalışmaması durumunda öncelikli olarak cihazın 

bağlantı kabloları kontrol edilir. 
 Tabletin şarjının dolu olup olmadığı kontrol edilir. 
 Olası güç aktarım problemi için başka bir bağlantı kablosu ile 

test edilir. 
 Eğer güç aktif ve cihazın yön tuşlarına basılmasına rağmen 

bilgilendirme ışıkları yanmıyorsa yetkili bayi ile iletişime 
geçilmelidir. 
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Uyarılar 
 Üretici firma üründe ya da ürünün kullanım kılavuzunda 

belirtilen özellikleri, teknolojideki ilerlemenin gereği olarak, 
herhangi bir bilgilendirme yapmadan değiştirme hakkını 
saklı tutar. 

 Kalibrasyon tuşu sadece servis tarafından kullanılmaktadır. 
 Yüksek manyetik etkisi bulunan maddeleri cihazdan uzak 

tutunuz. Örneğin: Mıknatıs 
 Ürün herhangi bir darbeye maruz bırakılmamalıdır, 

esnetilmemelidir. 
 Ürün 3.3v – 5v aralığında voltaj değeri harici diğer voltaj 

değerleri ile çalıştırılmamalıdır. 
 Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım amacına 

uygun değildir. 
 Yurt içinde ve yurt dışında yasadışı uygulamalarda firmamız 

sorumlu tutulamaz. 
 Ölçümlerin doğruluğunun artması için zeminin ve toprak 

altının kuru olmasına dikkat edilmelidir. 
 Ürünün geri dönüşümü için yetkili firma ile iletişime geçiniz. 
 Yetkili servis haricinde, cihaz hiçbir sebep ile açılmamalıdır, 

yetkili servis dışı herhangi bir müdahale, tamir ve benzeri 
işlemler tespit edildiğinde ürün garanti dışı kalmaktadır. 

Garanti ve Müşteri Hizmetleri 
 Ürün 2 yıl yetkili firma garantisinde olup, müşteri 

memnuniyeti sağlanması hedeflenmiştir. 
 Her türlü teknik bilgi için firma ile iletişime geçiniz. 
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NOT: Bu kılavuzun, ürünün ve yazılımının telif hakları korunmaktadır. 
Sadece üreticinin yazılı onayı ile çoğaltılabilir veya dağıtılabilir. 
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–– 

Çamlıca Mah. Anadolu Blv. TİMKO 1 İş Yerleri No:20/E-6 
Yenimahalle - Ankara – TÜRKİYE 

+90 (312) 227 06 36   -   +90 (530) 386 43 36 
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