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OFISOz

Bu inceleme, stir'atle de$iqen iilkemizde, mevcut 1:25.0O0 iilgekti to-
po!rafik haritalarrn ihtiyacrmrza uygun qekilde revizyon edilebilmesi igin
hangi rrretodlarrn nygulanacagrnr araqtrrmak maksadr ile hazrrlanmrgtr.

Qahqmalara baqlarken, revizyonun yaprlmasrnda temel kural ola-
rak kabul edilen; siirat, ekonomi ve yi.iksek dofruluk derecesini safla-
yacak en verimli ideal rnetodun bulunup uygulanmasr pek tabii bekleni-
lemez. En verimli metod ancak, uygulanmafa baglanan metodun, zaman-
la edinilen tecriibelere dayanrlarak geligtirilmesi sonucunda bulunacak-
ttr. Burada iizerinde durularak belirtilmesi gereken einemli husus; bag-

langrq igin segilen metodun, ideal metoda temel tegkil edecek difer bir
defimle aykrn diiqmeyecek karakterde olmasrdrr. -

Ulkemizin ve kurumumuzun geqitli rjzellikleri ile saflayacaklarr
gahqma imkinlarr ieinde uygun olacafrnr diigiindiifiim yol, inceleme srra-
srnda yaprlan qeqitli kargrlaqtrrmalann sonucu olarak ortaya grkmrgtrr.
ORTOSKOP adrnr verdifim ve III ncii bcjliimde kr'iaea gahgma prensibi-
ni agrkladrgrm alet, bu yolun uygulanmasrnda baqarr ile kullanrlacak basit
bir alettir.

llhen OZDILEK
Yiik. Mtih. Bnb.



GINIS

Biiyi.ik iilgekli topofrafik haritalann yaprmlan srrasrnda aga$daki
hususlara iinem verilmektedir.

a - Dofruluk derecesi,

b - Yereyle olan benzerlik derecesi,

c - Okunakh olma,

d - Gcjze hitap etme,

e - Kullanrlma maksadrna yetme.

Haritalarrn yaprmr srrasrnda bu hususla"rm istenen nitelikte olmasrnr
saflamak miimkiindiir. Fakat zamanla yereyde olan defigiklikler (tizellik-
le yeni kalkrnan iilkelerde), haritalarrn deferlerini azaltrr, ihtiyacr kargr-
layamryacak duruma sokar ve i,izerlerinde yeniden gahgmayr zorunlu krlar.

I. BOLUM

REVIZYON HAKKINDA GDNNT, ACIKLAMALI\R

1. REVIZYON TARiFI :

Zamanla yereyde olan de$igiklikler sebebi ile harita ve yerey ara-
srndaki farklarm giderilmesi igin yaprlacak gahgmalara HARITA RE-
VIZYONU denilmektedir.

Harita ile yerey arastnda zamanla dofacak farklar :

a - Haritaya eklenecek,

b - Haritadan silinecek,

c - Yeniden bdlgesel krymetlendirmeleri gerektirecek de$siklikler
olmak irzere iig ana gmpta toplanabilirler.

Birinci gruba girecek defiqikliklerden; yeni yaprlan yollar binalar
gibi yereyin morfolojik karekterini etkilemiyecek tesisler saytlabilir.

Ikinci grupta; yrkrlmrq binalar, terkedilmig ve kaybolmug yollar, ye-
ni yaprlmrg bir barajrn sularr altrnda kalmrq detaylar, kaldrnlmrg bitki
ijrtiileri sayrlabilir. Buradada yereyin morfolojik karekterinde defigmeler
sijz konusu dei'ildir.



Uqiincii grupta ise; iriiyiik toprak kaymalarr, qcikme ve yiikselmele-
ri, ii,yi gizg'ilerinin degiqrrreleli, kurutulan bir gdl ve batakhfrn me1'dana
grkaraca$ yeni tieiayllrr grtri, verey,in morfol<-,jik karekterindckr defigik-
Iikler stjz konusutlur. Hzrritalarrn yaprmlan srrasrnda yaprlmrq olabilecek
hatalar yiiziindcn cliizeltilrnesr gerekli yerey- harita farklarr da bu gruba
sokulabilir.

2. REVIZYON T]YGUI,A}IASINDA ARANILAN HUSUSLAR:

Qahqmalarda, zantAn, i,.'.so,,el gucu ve malzemeden ekonomi safla-
mak ve istenilecek dogruluk rlerecesinin altrna diiqmemek, diigiiniilen bii-
tiin gahqma ve pld.nlamaiartn temel prensibi olacakttr.

2J B.NVIZYON METODI,ARIIYIN SETJIM ESASLARI :

Revizyon metodunun segimirrde :

a - Uzerlerinde gahqrlacak haritalarrn 6lqekleri,
b - Haritalarrn yallrlma gartlarr,
c - Brilgelcnn biiviiklir$i, cofrafi ve morfolojik <jzellikleri,
d -- Meydana gclen defigil<liklerin cins ve miktarlarr,
e - Qahqmalar igin c,lrkr urcvr:ut imkAlrlar,

ayrr avl'l gi)z dniincl: tutulnrasr gereken hususlardrr.

Uzerinde galrqmalann yaprlar:r,.lr lr:iriialli', 1:2ir,000 rilgekli topofra-
fik memleket hitlitala.rt oklu{tt igirL, inr-.,:lenrelcr srrasrnda de$iqik dlgekle-
rin karekteristihlci'i iii:t lirriL. ririr irl:irlrvacal<trr.

2.1.r. HARITA yAI'IlI lIEt,O{)t,,i,ItI :

Harita yaprm metodlan ile revizyi-rn rnetodlarr, aralanndaki bazt
farklara ra$men birbirleri ile yal<rndan ilgilidirler. Kopunul claha rahat
anlagrlmasrnr saflamak maksadr ile, 6nce harita yaplm metodlarrnr krsa-
ca agrklayahm.

Harira yaprmr gahqmala.nda gerekli cilqii iqlemreri, ya dofrudan
dofnrya yerey iizerinde yn r,la yercryin fotofraflanndan meyclana getiri-
leeek modellerin iizerinde yaprlabilir. yereyde 6lgii suretiyle harita yapr_
mtna "Klasik metod" denilmektcrlir. tsu giin, haritacrhk gahgmalarrncla
aEamalar yaplp tecriibe sahibi olnrrrry nremlekeflerde bu metod, gok,fazla
zaman almasr, masrafh ve zahmetli olmasr, iklim garilarrna qok ba$ir
olmasr bakrmrndan ancak p.k cizc,l dummlarda uygulanmaktadrr.
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Fotofraftan yerey modelinin meydana getirilmeri euretlyle harlta
yepma metoduna; Fotoframetrik metod denilmektcdir. Bu metod, r€'
simlerin ahnrs $ekillerttic gdre :

a - Arzi - Yersel (Terresti'al - 'Ilerrestrial)

b - Havai (Aoreo-At'r:iei)

Fotogram_et_q_slarak -ikj hrsrma aynlu- Aynca gahgma Etra$nda mo-
delin stereoskopik ohnasr veya, olmamasr baktmtndan da ikinci blr rtntf-
landrma yaprlabilir.

Bu giin normai harita yaprmrnda stereoskopik havai fotogrametrl
metodu uygulanmaktadrr. Arzi fotogrametri; yiiksek da$lann bUlgnrol
haritalarrnrn yaprmr, buzul hareketlerinin incelenmesi, ktiqtik bOlgerel ga-

lrgmalar harig tutulursa e$as r-rygulama sahaslnt, topofraflk olmayen ko-
ntilarda bulmugtur.

Yukarda da belirtildifi g'iiii, nornral harita yaptmmde, stereorkoplk
modeller iizerinde gahqnra, teir resimle galtgmanrn gok dntlnde gelmektc-
dlr. Revizyon gahgmalannda ise ciurum oldukga defigiktir. Bu konu 0le.
rindeki giiriisler ilerde, ilgili i.iiiliirnlerinde etrafh olarak egtklanaoaktlr.

2.1.2. BfivlzYoN ME'f{}!}i,rLRr :

Normal harita yaprmrnda, fotogrametrik metodun klasik mctde na-
raran m{ladri'r faydalar yiiziinden tercih edildi$ini bellrtnigilk. $tmdt
rcvlzyon gahgmalartndalri dunirnu grizden gegirelim.

Bu Qalrgmalar, memleketiri biitiiu 1:25,000 dlgekli harltalennda vc
teyin edilecek fasrllarla peryuuili oiaxrk yiiri.itiilecektir, Buradan kolay"
lrkla giiriilecefi gibi, revizyorr; ig.rniktarr cok yiiklii olacak bir gal4medrr.

fi,gyizyon gahgmalan; rr;,'lrrlanar,ak metodun cinsine be,$h olmadan,
ikl kademeye ayrrlabilir.

Birinci kademede, nteytla.na gelen clegiqiklikter tesbit edilir.

Ikinci kademede. bu defisiklikler haritaya iglenir.

Defigikliklerin teghis vq: [i:i.il:,!L etlilrn,,-,icri, ya tio$rudan dofruya ye-

reyde ya, da yeni Qekilen hrtva ii-rr-o{'t'arlat'rrrttt, utereoskoplar altmde ince.
fenip harita ile karqrl:.rgtrnlmalan i,ie rrri"imkiiridiir. Hava resimlerinin ha.
rita ile kargrlagttnlmalarr, yereycii: y;iJllacak karqtlagttrmaya nS,zsran !u
baktmlardan daha kola5' ve veritr:iiciir:
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a - Perspektik g6riiq benzerlifi (izdiqiim benzerlidi), (*)
b - OlCek yakrnlrSr,

c Gciriilmeyen cilii sahala.' hemen hemen hig bulunmamasl,

d - Qahqmalarrn hava qarilanna bafh olmamasr,

e - Bir bcilgenin incelenme siiresinin gok krsa olmasr.

Tesbit edilen deg'igikliklerin haritaya iqlenmesi igin yaprlacak dlgii
iqlemlerinin (Mode'l iizer.inde haritaya gegirilmeieri) yereyde yaprlacak
oigiinrlere nazaran gok daha sijraili ve zahmetsiz olacafr da, uzun seneler
yaprlmakta olan fotogrametrik qahqmalardan katiyetle bilinmektedir.

Bu a.grklamalardan rezivyon gahqmalarrnda fotogrametrik metodun
segilmesinin l<aqrnilmaz bir zonrnluk oldugr: sonucu grkmaktadrr.

Aynca, revizyon maksatlan iqin ahnacak yeni hava fotoSraflannrn,
memleket qaprndahi tarur, ulaqrrn, qeqiili miihendislik gahgmalarrnda
duyulan bi.iyiik ihtiyaqlan kargrlamasr bakrmndan; difer cjnemli bir fayda-
sr olaca$r da mutlaktrr.

2.1.3. BI'RO REViZI'ONI' :

Revizyon qahqmalannr, normal harita yaprmrndan ayrran en biiyi.ik
ijzellik; qahgmaiarrn, daha onceden yaprlmrq bir harita iizerinde yaprlma-
srdrr. Bu rjzellik gahgmalann verimini artrr.mak bakrmrndan, metod seci-
mjnde cinemli rol oynar.

R,evizyon konu olacak deiiqiklikler, yer, qekil, boyut ve mahiyet ba_
krmrndan bilinebildikleri taktirde, bunlarrn dofrudan dofruya, aynca
olgmelere lijzum kalmadan haritaya gegirilmeleri miimkiindiir. Bu tip re-
vizyona "Bi,iro revizyonu" denilmektedir. Bu maksaila kurulacak biiroda,
gegitli kaynaklardan ahnaca.k bilgiler, ait olduklarr pafta.larrn argiv niisha-
iai'rna devamh olarah i,ilenir:ler. Ancak revizyona konu olacak biitiln de-
giosikliirlerin, gerek karekter ve gerek sayr olarak bilinmeleri miimktin ola-
rrryacagrndan, bu metod irrijstakii bir revizyon metodu olarak miitalia
eclilemez. Buna rafmen imkAnlar miisait oldu$u taktirde yiiriitiilmesinde
biiyiik faydalar l:irlunmaktadrr.

( i* ) Yereyde gahgan I ' rsonelin perspektifi kurba$a perspektifidir. Harita ve hava
reiiinlleri kuq per.sp,.'i.{t!1 idit..
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3. FOTOGRAMETR,IK IiEViZYON :

Qegitli fakt6rlerin etkilerini inceleyip, memleketimizin gartlarrna gci-
re fotaframetrik metodun seqilmesinin gerektifini ifade ettikten sonra,
bu metodun uygulanrqrnr, gahgmalardaki iq srrasrna giire inceleyebiliriz.

3.1. SALI$MA BOLGELERININ SEQIMI (Oncelik srralannrn tayini):

Qalryrlacak biilgelerin, Cofrafi ve morfolojik karekterinin, gahgmalan
etkileyen bir unsur olduiunu (2.1. de) belirtmiqtik. Ekonomik, sosyal,
askeri nedenlerle haritaya duyulari intiyaqlar, haritalann yaprlmalarrndan
bu yana yereyde olan defiqikliklerin qoklufu. bcilge segimine esas tegkil
ederler.

Memleketimizde, 1:25,000 tilqekli haritalann yaplm sralarrnda tesblt
edilen d,ncelik derecelerine gdz atacak olursak, aynr esaslarla hareket
edildi$ini giirtiri.iz. Bu sebeple, revizyor gahqmalan igin b<ilge segiminde,
Eikacak istisnalarrn drgmda, haritalann yaplm srralanna paralel bir srra-
nm takip edilmesi rnaksada uygun olacaktrr. (*)

g.2. PLaNrAnrA QALr$MALART :

Qd,ziimleme gaieleri ne kadar basit olacak olursa olsun, hazrrlanmrg
bir plinrn uygulanmasr srrasrnda, defiqiklik yapmayr gerektirecek hususlar
mutlak, z,zman, emek ve masraf bakrmrndan kayrplara yol agar. Bu ba-
hrmdan, difer biitiin gahgmalarda oldufu gibi, revizyon gahgmalannrn
plinlanmasmda, ilerde hazrrlanan pldnlarda de$igiklikler yaprlmasrna ihti-
yag do!'urmayacak gekilde hazrrhk yaprlmasr gerekmektedir. Revizyon
gahgmalarl, geqitli unsurlann etkilerine bafh olacafrndan, plinlamalar-
dan ijnce gahgrlacak brilgeler hakkrnda qu bilgilerin toplanmasr gereklidir. 

:

a - Is biilgesine giren paftalarrn indeks grafikleri,
b - Yaprlma metodlan (Fotogrametrik, Topofrafik),
c - Fotofraf ahmrnda kullanrlan kamaralann karekteristikleri,
d - Krymetlendirmede kullanrlan resimlerin nitelikleri,
e - Biilgqdeki nirengilerin durumlarr,
f - Yereydeki de$igikliklerin genel karekterleri, miktarlarr v.s.
g - Revizyon gahgmalarrnr etkileyecek difer iizeliikler.
Srralanan bu hususlarla ilgili bilgilerin toplanaca$r kaynaklar ve

deferlendirilmeleri, gahgmalarrn yiiriitiilecefi kurumun ig biinyesi ile ilgili

(rk) Biiyiik kasaba ve gehirlerin gevresinde bina, yol $ebekesi v. s. yaplmlnrn hrzr son

yrllarda gok artmrq bulunmaktadrr. Bdyle geliqnte bdlgelerinin az saytdaki paf-
talarrnrn cincelikle ve daha l<rsa si.irelerde revizyonu fayda.it ola.cakttr.
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olaeaStndan, bu konuda fazla aQrklama yaprlmayacaktrr. .dncak bu bilgi-
lerin elde edilece$i kaTnaklar olarak; siiz konusu brilgedeki haritalann
yaplml ile ilgili Segitli bransiarda yiiri.itiilen galrgnralara iiit arqivlenmig,
notlar, raporlar, giciller eayrlabilir.

Revizyon gahgmalannda ne gibi durumlarla kargrlagrraca6r. erde edi.
lcn bu bilgilerin de{erlendirihneleri ile ijnceden ve bi.iyiik bir dogrulukla
tesbit edilebiltr. Qahnmanrn bu krsmr igin, faydah olacafr iimit edilen bir
kag husueu agrhlayahm.

Revlzyon yaprlacak paftalann hali hazrr durumrarrnrn anarizi sayr-
labilceek bu inceleme gahgmalan, plAnlamaya esas tegkil edecektir. Dola.
ytst ile esaa prensip olarak kabul etti$imiz verimlilik ve dofrulu$un ger-
geklegmesine rolll b0yilk olacaktrr. Bu sebepten, gahgmalarrn bu bdliimi,ine
gerekll itina gdsterilmeli, teertibe eahibi, iyi analizcilik niteli{ine sahip olan
personel tarafrndan hizmetin yapilrnasr saflnnmahdrr. Qegiili kaynaklar'-
dan elde edileeek bilgilerin zamanrnda ve eksiksiz olarak gelmesi ve Qa.
Itgmelan kolaylagtrracak formlarda bir araya toplanmasr temin edilme-
lidlr,

Analizcinin galrgmalan sonunda verece$i ilk karar; hangi biilgelerde
yenlden krymetlendirmenin gerekecefi ve bu bcilgelerden hangilerinde ara.
zi gairgmalannrn (Yeniden nirengi tesisi gibi) s6z konusu olaca$drr,

$imdi bu hususu nedeni ile agrklayahm : Yereydeki defigikriklerin ha.
ritaya gegirilmelerinde gegitli nedenlerle, normal harita yaprmmda oldu-
$u gibi, rtereoekopik modellerin krymetlendirmeleri sijz konusu olacakca,
bu modellerin ayarlermm yaprlabilmeei igin haritada yerreri ve koilarr bi-
linen ve hava foto$raflarmda gtiriilen pas noktalarlnrn bulunmasr gere-
klr, Normal olarak, pas noktalarr, havadan resim alrmrndan 6nce yereyde
tecblt edilirler ve resimde grkacak gekilde igaretlenirler. Bu durum ijnee-
den tesbit edilmeden resimler gekilecek olursa, krymetlendirme srrasrnda
ihtiyaq duyulacak pas noktalarrnrn temini igin baqka yollar aramak gere.
kecektir, Bu ise genig bdlgeler iqin sciz konusu oldugu tal<tirde, biiyiik ka-
yrplara sebep olur.

ozellikle, revizyon gahgmalarrnrn baglangrcrnda elde mevcut harita-
larm kriteryumu mahiyetinde olacak bu hususun iizerinde durmak gerek-
mektedir. Ikinci ve daha sonraki periyotlarda, gerekli diizeltmeler yaprl-
mrg ve bilgiler toplanmrg olacafindan, anlatrlan analiz gahgmalannu ya-
ptlmaama l{izum kalmayabilir. Revizyon haarhk qahgmalan (8.8.1.) sr-
rasrnda anlataeafimrz, dofrudan dofruya krymetlendirme ile ilgili analiz.
ler iee her zaman aynr itina ve hassasiyetle yaprlacaktrr.
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Ig tekni$ine girmesine rafmen, bureda belirtilmesinde fayde umulen
bir husue; zamanla, yalnrz diiz detaylarda gok genig gaph de$igikliklertn
oldufu bolgelerin revizyonlarrnda, bu diiz detaylann yeniden krymeflendi.
rilmelerinin, noksanlarr tamamlamaya (Normal revizyona) nazaran, za-
man ve do$ruluk bakrmmdan daha k0rh olaca$rdrr.

Buraya kadar yaprlan agrklamalardan, varrlacak sonug; revizyon
gahgmalannrn yaprlacaklarr bdlgelerde, igin miktar ve cinsinin, yereyde
<ilgti iglerinin yaprhp yaprlamayacagmrn ijnceden bilinmesi, iyi bir pl6nla-
ma igin garttrr.

19 analizi srrasrnda, yeniden krymetlendirmenin gerekecefine dolayrsr
ile yereyde yeniden pas noktalarrnrn tesis veya yalnrz igareilenmesine ka-
rar verirken, gdz cjniinde tutulmasr diiqiiniilen hususlan sralryalrm :

a - Krymetlendirme srrasrnda resim iizerindeki gdriintiilerin iyi
olmadrfi,

b - Nirengi (Pas) noktalannrn iyi gririilmedi$i,

c - Qeqitli nedenlerle klasik yoldan gizimlerin yaprldrfi,

d - Krymetlendirme strasrnda kullanrlan resimlerin iilgeklerinin uy-
gun olmadrf,r,

e - Ve di$er sebeplerle, yeniden krymetlendirmeyi gerektirecek du-
rumlar.

Qahgma btilgesinde, sayrlan bu durumlardan biri ile kararlagrldrSrnda
gerekli tedbirlerin zamanrnda ahnmasr bakrmrnCan, ilgililere bilgi verilme-
Iidir.

Ig analizinden elde edilen sonuglara gcire gerekli plinlann yaprlmasr-
na baglanrr. Bu arada yaprlacak gahgmalardan konumuzu ilgilendiren bir
biiliim; uQuS pld,nlamasrdrr.

Ugug pldnlamasrnda iki d,nemli hususun giiz d,ni.inde tutlmasr gere-
kir. Bunlardan birincisi; Qahgrlacak bcilgenin meteorolojik gardanna gd-
re en uygun uQug zamanlnr segmek, Ikincisi de; yereyde pas noktalarmm
igaretlenmesi gerekiyorsa, bu gahgmalarr, tesbit edilen ugug zamanlarr
ile koordine etmektir.

Birinci husus bu maksatla hazrlanmrg haritalaidan tesbit edilir. pas
noktalanrun igaretlenme zamanlarr, noktalann, resimlerde en iyi olarak
gtiriilece$i gekilde ayarlanrr.
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Revizyonda kullanrlacak hava fotofraflarrnrn iilqekleri, segilen me-

toda, kullanrlacak aletlerin cinsine ve revizyonun drqtnda bu fotoSrafla-
rrn ftullantlacaklarr (orman, karayolu, su igleri, elektrik ve maden ga-

hgmalan. gibi) difer maksatlara bafltdr.

Normal harita yaplmt srasmda resim olqefi M. : i , bugiin ge-
lt

eerli 'olan :

-L1
m. : 200 .V ^u ; m. : ;;,,. , -n : fr",n"

formiilii ile bulunmaktadrr. 1:25,000 ijlsekli harita yaptmtnda en uygun

resim dlgefi, ortalama 1:32,000 dir.

Revizyonun subjektif modelle gahgan stereoskopik krymetlendirme

aleilerinde yaprlmasr dngiirilldiifi-inde, model iilqefi 1:10,000 - 1:15,000'ne

biiyiitiildiifi.inden, ayrrca yiiksek biiyiitmeli rasat diizenleri ile (di.irbiin)

gahqrldrfrndan detaylar rahathkla teqhis olunmaktadrr' Bu srnf ktymet-

lendirme aletlerinde resim iilgeklerinin segiminde esas olan, illgefin eko-

rromik olmastdrr.

Objektif model (veya tek resim g<iri.intiisii) ile ga[gan aletlerde ise

resim tilqefinin seqimi daha krntik durum arzeder. Ister tek resimle, ister

stereoskopik modelle ga[qan aletlerde olsun prejeksiyon suretiyle elde

edilen gdriintiiniin, 1:25,000 d,lgekli althf,a (haritaya) uydurulma zorunlu'
gu, gerek projeksiyon teknifi gerekse detaylann gdriilebilmesi bakrmtndan

resim ijleeklerini gok krsttlar.

Revizyon drqrndaki maksatlarda da kullantlmak iizere altnacak resim'

lerin biiyiik dlgeklerde olmast, her nekadar detaylann holay te$his edilme-

leri bakrntnclan faydah oiacaklarsa da projeksiyon tekniSi bakrmrndan

zorluklpr ortaya gtkarrlar. Yaprlan bu agrkiamalardan gciriilecefi gibi'

biiyiik'olqekti resimlerde gahqrldrfrnda, kullantlacak alth{rn belli bir iilge-

Ee biiyiitiilmesi, orta iilgekli resimlerle qahgrldr{rnda ise, haritaya gegiril-

meleri srrastnda grirtis zorlufu dofuracak detaylarm, analiz strasrnda,

kullam,lacak projeksiyon materyali (resim, cam, filim) iizerinde qini mii'
rekkebi ile belirtilmesi faydah olacaktrr. Bu husus, 1:20,00O ve 1:30,000

iilqekli fotofraflar iizerinde yaptlan gahqmalarda denenmig ve verimli so-

nuqlar ahnmrgtrr.

. Genel olarak, 1:20,000 ile 1:30,000 arasrnda iilgeklerde a[nacak fo-

to$raflarrn bu galtgmalar igin uygun olacafr siiylenebilir.
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uqug pl6'nlarlnrn yaprlmasrnda, agafrda srralanan ugug tekniff ile ilgi-h hususlar aynca ciniinde tutulurlar. Konumuzla ilgisi Llmamasr nedenle-ri ile bu hususlarm iizerinde durulmayacaktrr.

a - Resim rilgeklerine ve yerey yiiksekli$ne gdre ugug yiiksektifinin
hesabr,

b - Kolonlarrn tesbiti ve bindirmelerin hesabr,
c - Resim titreklifinin, poz siiresinin hesabr, kullanrlacak filim ve

filitrelerin seqimi,
d - ugug zamanla.nrn, kullanrlacak malzeme miktarrnrn, ig siiresi-

nin hesabr.

3.3. REVIZYON QALrgMArlrRr :

Pldnlarrn hazrrlanmasrndan sonra, tayin edilen zamanlarda gerekti.
linde yerey gahgmalan ve bundan sonra da resim ahmr uguglan yaprlrr.
Qekilen filimlerin banyo edilip diyapozitif karilann basilmasmdan 

"o.".,revizyon galrgmalannln esas teknik krsmr baglar. Bu bcjltimdeki gahgma_
lar kendi aralarrnda aqafrda giisterilen krsrmlara aJrnlrr ve bu kusumlar
arasmdaki iq srralan, uygulanacak metod.larrn <jzelliklerine gdre de!.igik
olabilir.

- Defiqikliklerin tesbiti,
-- Defigikliklerin haritaya gegirilmesi,

- Revizyon biitiinlemesi.

Ornek olarak :

De$igklikler, hava fotofraflarrnrn harita ile kargrlagtrrlmalan ya da;
haritanrn (bu arada hava fotofrafr da elde bulunabilir) yereyle kargr-
lagtrrlmasr suretiyle tesbit edilebilir.

Revizyon biitiinlemesi, defigikliklerin haritaya gegirilmesinden cince
hava fotofraflartnda ya da; revizyonu biten haritalar iizerinde yaprlabilir.

Sayrlan bu alternatiflerin segiminde esas olacak husus, agrklamala-
rln bagrnda, revizyonun temel prensibi olarak belirtilen, siir'at ekonomi
ve istenen dofruluk derecesinin teminidir. tllkemizin geqitli gartlan ve,
revizyon edilecek paftalann saylsl, kullanrlabilecek aletlerin sayr ve ijzel-
likleri, gah5malara katrlacak personel sayrsr griz iiniinde tutuldufunda :

- Defigikliklerin tesbitinin, haarhk qahgmalarr srrasrnda stereosko-
pik analiz geklinde biiroda yaprlmast,
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- Bu galrgmalardan venlacnk sonuca grire tayin edilecek gekllde

(tek veya qift resimle) degiqiklikleriit hr*itar"a. gecirilmesi,

- Revizyon biitiinlemesinin son ka.clcnrccle herrita iizerinde yapilma.

Er en uygun yol olarak giiriihnekteclir. [Ju cliiz-ende ga[gmanm sa$layacagl

faydalar agafrda gematik olarak gtisterilniiqtir.

Analiz galtgmalarmtn stereoskopik
olarak btiroda yaprlmasrnda : \ielcyde yaptlmasrnda :

- 2,1,,2, de ,sayrlen faydalar yanm- *- Qok sayrda personelin bii are'
dt az personel tarafmdan si.ir'atlc zi mevsitrti gahgmak zorunda ol'
yapilSbilmesi, iuasi,

- Krymeilendirme gahgmalan igin -- Krymetlendirme igin aynea bir
ikinci bir hazrr[k galtgmastna liizum hazrltk galtgnrasmrn gerekmesi.

kalmama$t ,

Krymetlendirmeden iince foto{raf Iirymetlendirmeden sonra harits
iizerinde biitiinlemede : rizerinde biitiinlernede :

- Resim 6lqefi sabit defildir,

- Resim iizerinde sthhatli olgii yap-
mak miimkiin defildir,

- Biiyiik gaph iqlerde gahgmalasn
bir yrl geriden yiiri.imesine sebeir
olur,

- I-hrita iilqefi sabittir,

.ilarita . iizerinde mi.imktindtir,

- $1azi ve bi.iro gah5malan mev-
srmlere uygun olarak ayarlanabil-
nelitedir,

- Harita son diikiimandrr. Biitiin-
leme ve kontrol bir arada yiirt-
tiilmiig olur.

- Hava
iildir.

3.3.1.

fotofrafi son dokiiman de-

REVIZYON HAZIRT,IK QALT$MALARI :

Qahgmalarrn ilk krsmrnda, loymetiendirme areilerindeki glrgma eii-
resini az'altmak, (haritaya ve stereosj<o?ik modelin tiimii iizerinde, iyi
gartlarda gririig imktnr oldufundan) gahgmalann noksansrz olmasrru saf-
lamak maksadr ile is analizi yaprlrr. yijksek biiyiitmeli stereoskoplaria
incelenen stereoskopik resimler, hari.talar ile kargrlaqtrrilrr. Giiriilenlfark-
lar; krymetlendiricinin dikkatini qekecek ve aynr zamand.a yapacaft fui,bir bakEta anlamasrnr saflayacak qekilde renrrli mumlu kalemlerle resim-
Ierden biri i.izerine iqa_reilenir. (orne$in haritaya eklenecek detaylar
mavi grka.lacak detayiar da krrmrzr kliernle isareilenir.)
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Yereydeki de$igikliklerin cins ve miktarrnrn tesbitinden sonra, ln,clzxr-
l* galrymalarma diigen dnemli bir ige gegilir. Bu i9; incelenmekte olan
modelin ne gekilde krymetlendirileceline karar vermektir. flerde, revizyon
galrymalannda kullanilacak aletleri incelerken, tek resimle gahgan aleile-
rin, stereoskopik aleilere nazaran daha verimli olaca$, gerekgel€ri ile
ag*lanacakhr. Burada yaprlacak gey; pldnlama sahasrnda hazrrlamp,
galtgmarun bu safhasma intikal eden belgeler yardrmr ile ve bizzat bu srra-
da yaprlan incelemelerle, modelin stereoskopik krymetlendirme aletinde
ktymetlendirilmesinin gerekip gerekmediSine karar vermektir.

$ayet modelin kiymetlendirme aletinde yeniden krymetlendirilmesine
daha ijnceden karar verilmig ise, ha,zrhk galrgmalann yapan gahrs, sege-
ceSi uygun modele gdre ayar srrasrnda kullanrlacak pas noktalarrnur du-
rumunu inceler. Burada birkag ihtimal sijz konusu olur.

(1) Pas noktalarr yereyde igaretlenmigtir ve ugug Eonrtdan yaprldt-
findan bu noktalar resimler [zerinde gdriilmektedir. Bu dummda yapr-
lacak ig; normal krymetlendirme srasrnda oldulu gibi bu noktalarr resim'
ler iizerinde isaretlemektir.

(2) Krymetlendirilmesi istenilen krsrm kiigiik bir biilge ise, arazide
nokta igaretlemesi yaprlmdmrg olabilir. Bu durumda ya bu triilgenin elde

mevcut nirengi igaretlerinin bulundufu eski filimlerinden yeni di-
ygpozitiflere (Qahgmalarrn bu sahasrnda heniiz diyapozitif camlar ha-
zrlanmamr5 olacaklarrndan, ancak diyapozitiflerin haztrlanmasrndan son-

ra) NOKTA AKTARMA ALETLERI yardrmr ile nirengi noktalannr ta-
qrmak, ya da, harita ve resimler iizerinde giiriilebilen, pas noktast olarak

kullanrlabilecek detaylarr segip resimlere igaretlemek gerekecektir. Ikinci

gekilde tesbit edilen noktalarla yaprlacak ayarlartn doSrulufunun, difer

detaylarla iyice kontrol edilmeleri zaruridir'

Plinlama srrasrnda stereoskopik krymeuendirme tin giiriilrnedigi hat-

de, haztrltk gahgmalannl yapan personel Qegitli nedenlerle bunu gerekli

ftirtitr", yereyde igaretlenmii pas noktasr bulunmayaca$ndan' yalnrz ,nr-

ilarda tZJ de belirtilen imkinlardan birinden yararlanabilir'

Yereyin morfolojik karakterinde de$igiklikle" q9k ender durumlarda

siiz konusu ofr."grni"", yiiksek dofruluk derecesinde'yaprlan haritalann

revisyonunda yeniaen t<'ymeUenairme pek sijz konusu olmayacaktrr'

Normal olarak karsrlasrlacak durum, revizyonun tek resim ile ya-

pilmastdr. Bu dprumda, konumlarr ve yaklaqtk olarak rakrmlan iJ fO m'l
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bilinen resim t<ogelerine clofru cla!'rlmrs 4 noktava ihtivaQ olacak-
trr. Bu ddrt nokta, yukarda savrlan yollalriarr irr:rhangi, hiri rlc segile-

bilir ve krymetlenciiricil'e kcllavhk olrtia:-rt Ir:;ktnittlrlan resir:rler iizerine
iizel bir renk veya qekiide iEaretlenir.

Hazrhk gairgntalarr srrastncla )'al)llacak baqka bir ig de; bu slrada

teqhis erlilmeyen, alet veya arazirle inc,:lenrttesi istr:trr:n htrsuslltrla, llikkat
eiiilmcsi liizurnlu gcirulcn cligi,r lirrstsll, l- itiin lril ttrr1. haztrlatltakt;lrltr.

Buraya kadar aqtklallan analiz qahqnralarrntn alacag'r zanlan ve Qa-

lrqmalar sirasrnda ikdkat cdilrnesi gereken hususlar liakkrncla bilgi vt,'rmek-
a.macryla, yaprlan denenrelerdc'n cdiniicn bilgileri burada kisaca aqrkla-
rnak yerinde olur. Dent:n.relc'rcre, iiq resin.rrlen rniitc';ekkil iki rnorlcl iize-

rinde qahqrimrg ve resint LizL'lint iEaretleme orta resirn (birittci stet'eosko-

ltik modelin ikinci resminc, ikinci moclelde de birinci resinr 1'erint- gecen

aynr resrnin) iizerine yaptlmrqttr. CalUlialr rnoci+:ilertle yctii blr qose, qc.rk

nriktarda sulama kanallari yeni evlcr ve l<irv I'ollarr bulunrttaktarirr. 16

Km. Iik bir alan kaplay:tn iki nrorielin arralizt 45 dakrkzr silrmiis-ttir. Btt
arada haritaya gegiriln'rek rizc.rer belirtilen detaylartn, ltrojeksiyotr srra-
srnda teshis edilememe tehlii<esilri 5;o[ ctmek rnaksadryla gini miirekkebi
i[' resim iizcrine iqaretlennriqtir.

Analiz qalrqmalarrnda, gahgma diizetrinin, a.ttalizciyi yormayacak ve
dctay atlamasrna meydan brraknrryacak qc'kildt-. di-izetrlenmesine cizellikle
dikkat etniek gerekmektedir. Harita model hargrlaqtrrrlniasr, orotprojek-
tdrtlc profil takibinde oldufu gibi, gdrliq alanr genigli$indeki paralcl ko-
lonlar iizerinde yaprlmaktadrr. Sterconrotk'li incr,rlevt'r.r analizci, haritatla
giisterilecek cinsten bir dlrtava rastlarirg,r zirllian (bu <ietay', yol, binzr, afag,
plnar, kanal v.s. olabilir), kolaVca gtirecegi bir yere yerleqtiriien iiaritaya
bakaral< bu deteryrn haritada bulunup bulunnradrfirir kontrol eder.

tlir 1:25,000 cilgekli paftanrn bu qekilde analizi ortalama bir gahqma
gi.iniincle bitirilebilecektir. Avr:r isin arazidc yaprlnrasr halinde, bir Harita
Postastntn biitiin personel, alet ve tnalzenrc rnasraflarr ile gahqacagi siirc
di.iqiiniilecck olursa, analiz galtsrrtalarrnrn biirotla vzilrrlma-sinrrr necjgn k:r-
gtntlmaz bir zorunhrk oltirrgrr ktllilvt:a gi)t'iiliir.

Qahqmalar sonunda, hazrrhklari biten paftalar, resirnieri, planianrzr
srrasrnda ve hazrrhk qaliqmalan srrasrnda tutulmuq noilarla (sicil) bir-
likte yetkililere teslim edilirler. Krymetlendirmecle kullanrlacak ciiyapozitif
qamlann hazrrlanma istekleri bundan sonra, gahs;rlan kurumda tavin e6i-
len gekil ve yoldan yaprlrr.
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Agrklamalardan, hazrchk gahqmalarrnr yapacak persclnele biiyiik gci-
rev ve sorumluluklarrn diigtii$ii gdri-ilmektedir. Bu personelin gok iyi to-
po$rafya, fotogrametri bilmesi ve tecriibeye sahip olmasr gerekmektedir.
idari bir konu olmasrna ragrncrn revizyon gcirevinin yiiriitiilmesi igin mev-
cut iki alternatifin biiroda bitirilmesi faydah olacaktrr.

Revizyon gcirevi; hazirhk gahgrnasr ve revizyonurr yaprlmasrnr kapsa-
mak iizere ayiu qahrs tarafrndan yiiriltiilebilir.

ll:iz,rlik q:ihqrrralarr irrrrr gatrrslar, revizyon ktymetlendirmesi ayrl Sa-
hrsla.r i.ai'afrnrian iriiriil.iliebilir.

i-Ier rkt yulurr kendine has fayda ve sakrncalan olacaf,r agrktr. Qa-
hgma qarf.. ve diizenirre gdrt, eri iyi yol, elde eciilen tecrirbelerden buluna-
caktr.

3,4" RL]\'IZYON KIU'I!!tr''I'I,NNDiRIIESI :

Revizyr-rrr ha.zrrhk gahgnralan ile, iizerlerilrde ga.hqrlabilecek hale ge-
len paftalar, haya resimleri. iraftaiarla iligili notlar ve diyapozi',if cam-
lar, dricederr piArrlanrnrg gahgrla dirzeni iqindc krymetleiidiriciye verilir.
flevizy,.rn )rdirrrrrlntla kullanrlacah iilct cinsi, hazrrhk safhasrntla tesbit edil-
mig oldrrgurrdan, ir;i alan tl1;r'ratijr r;aliq;makta oldufu aietirr cinsine grire
yapacair i5i sistcniatik ola"rak bilir'.

Kryrnetlendirmedc kullanrlacak aletlerin cinsine gcire, revizyon Qa-
hqmalarrnr srra ile aqrklayahm.

Revizt.'otrttii stereoskopik rnodeller yardrmr ile krymetlendirilmesine
iraio^'vcriirrrig c,iari rgierde operator; kendi kuracagr diizetre gcire ige gi-
lit seklini kararlagtirrr. hrodelin, ayarlalr hazrrhk safhasmda tesbit edilen

,t.pas no1{taiarr ile yaprlrr" Burada operatdrtin ve difer iigililerin iizerinde
dikkatie durnralari gercken husus; kullanrla.n pas noktalartnrn srhhatine gci-

re ayarlarin konlrollandrr. Isr degiryiklikleri, nem v.s gibi kiSttlarrn boyut
defistirnrelerine sebeir olacak etkiierdeir kurtulmak rnaksadr ile, tersim-
lerirr, basrlrnl:i iLaritalar i,izerirre dergii, orjinal aliiminy'umiu rnaplartn i-ize-

rine konacak. sabit bazh geffaf folveler iizerine yaptlmasr uygun olur.

I(rymetl,'ndii'rne srresrnda operatcjriin, moclel ve harita karqrlaqtrrnra-
sr gok zahrnetli i/e aynr zarnanda i-ietaylarr kagrt'rnaga qok rniisait olaca-
jrndan, )'r:ti$rrii$ bir' asistanla birlikte qahgmasr sartttr. Bu gart, revizyon
gahgmalannda stereoskopik alet kulliinrnanur cjnenrii sakrncalanndan bi-
rini teEkii etrnektir. Ayarlarrn bitiminderr sonra, hazrrltk safhasrnda tes-
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bit edilen defigiklikler ve aynr zamanda biitiin model alant iizerinde yapt-

lacak sistematik aramalarla (bu aramalar srasrnda operatiir giirdii$ii

detaylann 'haritada bulunup bulunmadrfmr asistanrna sorarak kontrol

eaer,; giiriilecek difer noksanlar tamamlanrr'

Revizyona konu olacak deEigiklikler, yalntz diiz detaylardan miiteSek'

hil iseler,'bu husus hazrhk tahgmalarr srrasrnda tesbit edilerek gdrev

tek resimle gahs,an aletlere giinderilir. Burada operatiir belirtilmis 4 nok-

ta yardrmr i1e projeksiyo,, "dil"tt 
hava resmini haritaya -uydurur'' 

Bun-

dan sonra ijnceden tesbit ed.ilen defigiklikteri ve kendi gahgmasr srasln-

da giireceklerini harita tizerindeki folyeye EeQirir'

Herikisekildede,operatiirler,haritadabulunmasrgerekenhavafo-
tofraflarrnda gciremedikl;ri fakat yereyde bulunacaklanndan giiphe ede-

cekleri detaylarla difer durumlann, yereyde yaprlacak "Revizjron biitiin-

lemesi" gahgmalart srrasrnda aragtrrmalan igin bir not tutarlar'

Bu gekilde iizerlerinde fotogrametrik gahgmalann bittifi paftalar,

gerekli kademelerde yaprlacak kontrollarrndan sonra, tesbit edilen gekil-

Ie, revizyon biitiinlemesini yapacak yetkililere verilir. Bu safhada yapt-

Iacak gahsmalar, IV ncii biili'imde agtklanmrgtr'

N. BOLUM

REVIZYONQALT$MALITRTNDAKULTI\NILI\BILECEK
ALETLERIN GENEL SINIFLANDIRILMASI

Revizyon galqmalannrn agrklamalart srasrnda kulanilacak aletler

ve bunlarm sahrncalanndan genel olarak siiz edilmigti. Bu biiliimde, gegitli

alegerin iizelliklerini ve hangi durumlarda kullanilmalannln faydah ola-

cafinr ktsa olarak agrklaYaltm.

1. TEK RESIMLE QALI$AN ALETLER :

Bu aletlere, Diize indirme, Yataylama aletleri (Alm. Entzermngsge-

rit, Ing. Rectifier) denilmektedir'

1.1. KULII\NILMA MAKSATLARI :

Havadan resim alrmr srrasrnda, resim gekme doirultusunun (Optik

eksenin) X, Y, Z eksenleri etrafrnda @ . I . ,r diini'iklerinin (gekil 2 de)

-20-



giiri.ilen etkilerini gidermek ve hava resimlerini istenen dlqekte biiyi.itmek-
tir. Bu tip aletler genel olarak; resim plinlanm (AIm. : Bildplan, Ing.
controlled mosaic) yaprmasrnda ve merkez rgrnsal nirengi (Alm. :
Radialschlitztrianguld,tion, Ing. : Radial triangulation with slotted temp-
lets) yapilmastnda, efik durumlarda gekilen resimlerin di.ize indirilmeleri
ve tilgeklerinin istenen defere getirilmesi igin kullanilrlar. Rallmla ilgi-
li hususlann sijz konusu olmadrfi durumlard.a, prd,n v.s yaplml gibi mak-
satlar igin yine bu tip aletlerden yararlanilmaktadrr.

L.2. GENEL YAPILIIRI :

Yaprldrklan firmalann konstruksiyon d,zelliklerine, aleflerin tip ve
modellerine bafh olmakslzrn, tek resimle gahgan yataylama aleflerinin
genel yaprtlan gu krsrmlara aynlabilir :

a - Giivde,

b - Projeksiyon saflayan krsrm (Igrk kayna$, ayna veya konden-
sor resim tagryrcrsr, objektif),

c - Izdi.igiim masasr,

d - Qegiili projeksiyon kurallarmr (Newton, Scheimpflug, kagrg
noktasr kurallan) gergeklegtiren diizenler,

e - Ortalama indirgeme (Izdiigiim, projeksiyon, harita) diizlemi ile
resim diizlemi arasrndaki benzerlifi (afinite'yi) b hareket ser-
bestiyeti ile saflayacak diizenler ( o . g . 14 z, y, z den her-

. hangi 5'i iqin)

Bu tip aletlere; ZEISS Firmasrnrn SEG serisinden yaptrklarr
aletlerle, WILD Firmasrnrn E serisinden yaptrklan aleiler iirnek olarak
verilebilir.

1.3. QALTSMA PRENSIPLERI :

Hava resimlerinin istenen bir d,lgekte yataylanmasr igin, gahgrlacak
krsmm (gerektrginde btitrin resim) gevreiemek iizde, konurnu ve rakrmr
bilinen 4 noktanrn bulunmasr gerekir. Segilecek bu ddrt noktanrn yereyde-
ki rakrm farklan fazla olmadrfr takdirde (bu miktar resim dlgefi, gahg-
nralardan istenen dofruluk derecesi, noktalarm nadirden olan uzakhkla-
n gibi unsurlara ba{hdrr.) Agafida anlatrlacak olan ($ekil : 1) konum
diizeltmelerine liizum kalmadan ayar yaprlabilir. Kullanrlan aletin ka-
rekterine uygun olarak yaplcl firmalarm tavsiye ettifi gekil ve srrada ge-
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gitli ddndiirme ve kaydirmalarr yapmak sureti ile, segilen dtirt ayar nokta-

srna ait projektiirden gelen rSrnlarlrt kullanrlan althkta (Kanava, map,

harita) ait olduklart yerlerden gegmeleri sa$lanrr ($ekil : 2)'

Bilindi{i gibi, harita, yereydeki deta,ylarrn paralel izdii'si-irrr ile indir-

geme-izdiiqiim yiizeyine indirilmesi ile rneydana geiil ve iztltiqtim rqtnlart,

indirgeme liizeSrinin rakrmrna (ytikseklik bakrmtirc1an verine) ba$lt olma'

dan, her zaman bu diizlem iizerincleki ait oldu],:!arr yerier<len geqerler, Bu-

na karqrhk olarak hava fotofraflarl, merkezi izdiigiim prensipleri ile aln-

ctklanndan, projektorle geriye yansrtma yaprlmacrrftnda, ancak iizerinde

ayar igleminin yaprldrfr indirgerne di-izlerni iizerindeki noktaiarrn tqtnlart,

diizlem ilzerindeki gergek yerlerine gegerler. Bu dtizlem iizerinde kalan

noktalarrn iztiiigiimlerin<le, normal yerlerine n}zaran, merkezden dtgarl-

ya dosru, diizlemin altrnda kalan noktala.r iqin de merkeze dofru kayma-

lar olur ($ekil : 1 ve 2).

Merkezi izdiisiimiin bu dzellifi, gahqmalarda iki onemli problem orta-

ya grkarmaktacltr. BrtnlarCan birincisi : Ayar igin kullantlacak 4 nokta-

rrn, indirgeme diizleminrlen olan I'aktttr farklartna gore kayma miktaria-

nnrn hesaplanmasr, ikincisi; revizyon maksadt iie haritaya gegirilmesi ge

reken detaylann yine raktm farklanna grire gerqek Verlerinin bulunma-

srdrr. 81 problemlerflen birincisi, yalntz ayar slrasrnda ve segimi ktsmen

elimizde olan yalntz iig nokta iqil (indirgeme di-izlemi, segilen ddrt nokta-

nrn birinden gegecek gekilde yarlanabilecefinden) sciz konusu olacafrndan

basit bir hesapla qozi.imlenebilir. F'akat ikinci problem, haritaya geqirilmesi

gerekecek, |ina, kliprir, Qe$me, afaq v.s. gibi qoh saylda miistakil cleta;'-

larla, yol, kanal, set, duvar, bitki hudutlarr gibi uzunlugu olan detaylal

iqin goziiirnlennesi gergehten zor durumlar arzetmektedir'

Agrklanan bu saktncalar, bu tip aletlerle' ancak raklm farklannrn

fazla olmadr{r yerlerde gahgma zorurrlufunu ortaya koymugtur. Rakrm

farklanntn bulundufu yerlerde ancak, diize indirgetnenin biitiin modei

sahastnda defil, yereyin ra}<tm clurumuna gdre kiigiik parqactklar halinde

(parsiyel yaprlarak) yap)llmasr cliiqiintili]*. ($ekil :3) Biiindigi gibi bu yot

zahmetli ve zaman alcrdrr. ilerde krsaca agtklamast yaprlacak olan

ortoprojektijr ve revizyon gahqmalalr igin ortoskop bu dijlqiincenin oto-

matiklestirilmesi ile meydana gelmiqtir.
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2. QiFT RESiNTLE qALrgAN (STEREOSKOPiK) ALETLER :

Bu tip aletlere, qift resimle gahqan, stereoskopik krymetlendirme alet-
leri (AIm. : Sterreoausq'erte-Gerd"te, Ing. Plotting Instruments) denil-
rnektedir.

2.I. KULLANILITA MAKSATLARI :

Yerey gahgmalarrnrn bilinen zorluk ve sakrncalannr miimkiin oldufu
kadar ortadan kaldrrmak maksadr ilc', <ilgii iqlemlerinin, yereyin tamamen
kendine benzeyen bir modeli iizerinde yapabilecefi qok eskiden diiqiiniil-
uriiqtiir. Havacrhk, fotografcrhk, optik ve mekanik alet yaprm teknikle-
rinde olan geliqrneler, bu diiqiincenin gerqekleqtirilrnesine imkdn hazrrla-
mrgtrr.

Br-r tip aletler, yaprhq cizellikleri ve karekterlerine giire yereyle ilgi-
Ii, profil grkarma, havai nirengi ve esas gcirevleri olarak da harita yaplml
gibi ceqitli cjlc:ii iqlerinde kuilanrlrrlar.

stereoskopik krymetlendirme aletleri, tek resimle gahgan aleilere na-
zaran gok daha ceqitli tip ve cizelliklerde yaprlmaktadrlar. Bu sebeple
srnrflandrnlmalarr da daha geniqtir. Konunun fazla derinliSine inmeden
bu tiir aletlerin hangi esaslar goz oniinde tutularak srnrflandrnldrkla,rr
krsaca belirtelirrr.

a - l)ogruluk derecelerine gdre,
b Projeksiyon sistemlerine gcire,

c Yartlrncr cihazlarla kullanrhp kullanrlmamalarrna gcire.

2.2. GENEL YAPILARI :

Cins ve tipi ne olursa olsun, bir streoskopik krymetlendirme aletinde
qu krsrmlar bulunur.

a -' Gcivde,

b - Resim tagryrcrlan, projektdrler,
c Bakrs ciirzenleri,

d Ayar iqin kullanrlan hareket diizenleri (Dciniikliikler ve kay-
malar iqrn ).

e Olgii ve Qizim iqin kumanda di,izenleri,

f - Deger okuma ve kayrt di-izenleri,

g - Masa ve qizim dilzeni.
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2.s. gaLrsMA PRENSIPLERI :

Stereoskopik bir model, istenilen iilgekte gerqek durumuna getirilmesi
igin, her resmin allr.t srraslnda, belli bir X, Y, Z, koordinat sistemine gii-

re optik eksenin yapacafr iig dciniikliik ile, ob3ektif merkezinin yapacaft

iiq kaymadan miite$ekkil altr (Stereoskopik model iqin toplam on iki;
( t,4 2 t gt.z , i/'t -2 t Xr - z Yr -, Zr z) bilinmeyenin bulunmast

gerekir. Bu problem, stereoskopik krymetlendirme aletlerinde (Analog

metod), relatif - kargrhkh ayar (Alm. Relative orientierung, Ing. Relative

orietation) ve absolut-Mutlak ayar (Alm. Absolute Orientierung, Ing.

Absoluteorientation ) adr verilen iki kademede qcjzi'lmlenir' Birinci kademe-

de, modeli meydana getirecek resimlerin birbirlerine giire olan durumla-

n, resimlerin gekitdikleri andaki (Rijlatif) durumlart'na getirilmek Su-

reti ile diizeltilir. Btiylece riilatif ayarr yaprlan model iiq boyuilu olarak
giiriiliir. Ikinci kad.emede de, bu modelin yataya giire efiklikleri diizelti-
lir ve istenen iilQek verilir.

Riilatif ayar slrasrnda operatiir, uygulanacak metodlardan frerhangi

biri ile model iizerindeki py paralakslannr gidermek sureti ile ayart ya'

par. Bundan sonrada, konum ve raklmlan bilinen 3 nokta (bir 4 ncii nok-

ta yaprlan ayann dofrulufunun kontrolu maksadl ile istenir,) yardtml

ile modelin yataylanmasr ve istenen iilgefe getirilmesi iqlerini kapsayan

absolut ayarrnr tamamlar. Model iizerinde yaptlmast diiqiiniilen iilgme igle'

rini ancak bu gahgmalardan sonra yapmak miimkiindiir.

Biiyuk bir gofunlukla, bu Qelit aletlerde gizim igi, aletle irtibatlt ola-

rak yantna kumlmug olan, gizim (tersim) masasr denilen masa i.izerinde

otamatik olarak yaplhr. Operatdr, stereomodeli ve gizdiklerini aynr anda

giiremez. Yine bu gegit aletlerin hemen hepsinde, biiti'in model alantnt aynt

anda giirmek miimkiin defildir.

3. TEK RESIM VD STEREOSKOPIK MODELLE gALr$AN ALET-

LERIN GENEL KAR$IIII$TIRILMAI,ARI :

Konumuz olan, revizyon qahgmalarmda hangi tiir aletlerin kullanil-
malalnrn zam1n, malzeme, personel giicii bakrmtndan fayda[ olacafrnr

tayin edebilmemiz igin, genel ijzellikleri ile kullanrlma maksat ve gekille-

rini krsaca belirtmefe ga[gtr$mrz aletlerin, gematik olarak karqtlagh'

rllmalarl faydah olur.
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Tek resimle galtgan aletler : Stereoskopik krymetlendirme aleueri :

Tek resimle gahgrrlar
Karanhk yer isterler
Ayar siireleri krsadtr
Bir operattir gahgr

Ancak diiz yerey igin kullantlabi-
lirler.
Kullanrlma maksatlart stnrrltdtr.
Kullanrlma siireleri krsadrr (bir re-
sim iizerinde yaprlacak galtgma faz-
la zaman almaz).
Ucuzdur.
Az yer kaplar.
Ofrenilmesi kolaydrr.
Biitiin resim alanr bir anda giiriiliir.

Qift resimle galtgtrlar.

$art defildir.
Uzundur.
Bir operatiir bir asistan gahgr (6zel-

likle revizyon galrymalarmda.)
Yereyin yapsr siiz konusu defildir.

Qok genigtir.

Kulanrlma siireleri uzundur (iirnefin
bir modelin krymetlendirilmesi igin
gergek z&man uzundur.)

Qok pahaltdtr.

Qok yer kaplar.
Zordur.
Modelin yalnu kiigiik bir ktsmt gii-
riiliir.

$emadan belirtilen iizelliklerden anlagtlacafr gibi, revizyon, galryma'

larrnda, qegitli nedenlerle yereyin morfolojik iizelliklerinin (haritadaki
miinhanilerin) kontrol edilmeleri ve yeniden gizilmesi gerekmiyorsa, ba5'
ka bir de$imle; revizyon srrastnda yalmz diiz detaylar haritalara gegiri-
leceklerse, tek resimle ga[gan aletlerin kullanrlmalart daha fa,ydah ola-

caktr. Yalntz burada kargrlaqrlacak bir sakmca bulunmaktadrr. O da;

. 
yukarda agrklandrfr gibi rakrm farklarmtn, revizyon galtgmalart strasmda

aranacak dofruluk derecesinin drgrnda nokta kaymalanna sebep olaca$l
yerey pargalarr igin, bu giinkti gekilleri ile bu tip aletlerin kullantlmalarlnln
fazla miktarda (parsiyel) ayar yapma sureti ile zaman kayrplarma sebep

olacaftdtr.

4. ORT{)PROJEKTORLER :

Stereoskopik krymetlendirme aletleri ile harita krymetlendirilmesinin
fazla zaman almasr aynca, bu aletlerle hazrrlanan orijinallerin baskr su-

reti ile gofaltrtmalarlnln difer gahgma zaman ve diizenlerine ihtiyaq giis-

termesi, buna karqt[k olarak tek resimle gafugan aletlerin raktm farkla-
rrnrn belli stnrrlartn iizerinde bulundufu biilgelerde sistematik konum ha-

tilanna sebep olmasr, her iki itp aletin faydah krstmlarmt birlegtirmek
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suretiyie yeni bir alet dirzeninin dofrrrasrna sebep ohnuqtur. Ortoprojek-
tcirler rjzellikle hatitalat'r bulurrrnayarr bdlgeierin, haritaya. oian ilttiyagla-
rinl cn ft15;;1 r'l ,nlrsrafr rr.z yoldan karqrlamak maksadr ile kullanrlmakiadrr.

tsu tip alet sister,ri; bir stereoskoprik krymetlendirme aieti ile (profil

takibi yapabrien ), inrlirgeme -viizeyinin yiiksekiifini alacafr l<omutalarla

otonratik gekilde )'apakriien bii projektorden rncydana gelir. Ortoprojek-
tririer, riiize rndirgertre iqlernlerini, ytiksekiikleri yereyin karekterine gcire

otomatik olarak ayarianan qok xiigiih ciilzlerncikler iizerine indirmek sure-

tiyte (l.rarsiyet olarak) yaitarlar. Bciylece, havadan merkezi izdiiqiim

prensipleri ile altnmrq olan resimler, paralel izdiiqiime (Ortografik pro-

jeksiyon) dijndiiriilmiig olurlar. ($ekil 3) yiiksek binalar, kdpriiler gibi

rakrnr fa.rkr gdsteretr detaylann dtqrnda, crtoprejektcirle elde edilecek re-

simlercler, raktm farklartndan dofacak havmalar minimal dereceye indi-

rilrnistir. Btr titr r1,.i sisternleri. glrltqmalari slraslnda, elde edilecek
grtofotofr.afiara sorrradan {oto montaj suretiyie eklenebilecek, yereye ait
nri_inha.ni l<ahpiarinr da (direk ,va da indirek olarak) haztriarlar.

Genel yaprlart ve gairgtna prensipler.ini krsaca aqrkladrfrrrrrz bu alet

sisternleritrrn revizyoti r;lriiqmalarrn<la kullantlma ciurumiarr hakrnda bu-

racla krsa bir- aqrklzinra .,,apmak yerinde olacakttr. Halen iilkemizde

ortopr,rjehtdl' Duiunniarnaktar)rr. Bu bakrmdan verilecek tirnek, drq iilke-

ierde yaprlart qahqrri:rlardan segilmiqtir.

Federal Almanyanrn Boden-wiirttemberg lNyaletinde 1:25,000 tilqek-

1i topogrnfii< haritalartn revizyonunda ortoprojektorlerden yararlanma

maksach iie yapiia.n denemelerden elde edilen sonuglar ve qaltqmalara ait

irrnek ler "tsui 5ii969" tla E. Strobel taraftndan aqtklanmrqtrr. L]u agrkla-

maletr{an. qtkanlan ilginq hususlirr cizet oiarak agafrda stralanmrgttr :

Ortofotolartn haztrlanmasl :

iq bolgesi olarak St'.rttgart civarrnda 6 paftalk bir biilge seqilmistir.
Oi'tofoto olqefi : 1:.10.000., (l:7500)

llesim tilqefi : 1:34.0110 dir.

1:25.000 iilr;ekli bir paftaya 8 model diiqmektedir.

Stereol;lanigra1,lrt.a, model tjlSefi : 1 :20.000
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iki krypetlelcliricinin qahgrnalarlnda, 2 modei igin ortalama i$ siiresi:

1 nci modelin Rijlatif ve absolut orientasyonu ile orthoprojek-
lijr:iin hazrtanmasr iqin 4' Seat

1 nci moclel i,izerincle qahqrna igin (profii takibi) 3 SaaL

2 nci moclelin Anqulus ile ayan iqin 1 3/4 Saat

2 nci modelin iizerinde ga-ltqma igin (profil takibi) 3 Saat

Krymetle r. rdir"rrie aletlerinde to1-rlam qahqma si-iresi 11 3/4 Saal

Krymetlendirme dtgrnda (Pas noktalarturn segimi, Ortofoto-

nun banyo l'e basktsr iqin) gahqrna siiresi 3

Toplam zamarL 14 3/il Saat

Revizyonu yaprlacak 1:25.000 dlgekli harita muhteviyatr 1:7500 cilge-

line biiyiitijlerek nokalon folye iizerine mavi renkte basrlmaktadrr. Aynt
iilgekte hazvlanan ortofotofraf ile bu kopyanrn kari;rlaqttrrlmasr ile reviz-
yon r/e generalizasyon yaprlmakta bundan sonra norm&l'cilcefe (1:25.000)

kiiCiiltiilmektedir. Ortoprejekl.i)r i,le yapria.ri re-;izyon gahqmalartnln sollun-

da ;yere1'de' bitLt;r'llrn;,.' onqiii rilrrrciitt'dtt'.

Baden-Wiirttemberg Har:ita dairesi tarafrndan L;25.000 6lqekli 7320

I3oblingen paftasr bu metodla btitiinlenmiq ve difer 4 pafta iizerinde ga-

lrgrlmaktadLY. Yazar, araqtlrnlanrn yerri olma.st sebebi ile ekonomik baktm-

dan elde edilen baqart hakkrnda bir gey sdylemenin rniimkiln ol;nayacaft-

nr belirtmiqtir.

Saat

Tamamlanan bir pafta iqin harcanan za[ran :

4 Ortofotunun haztrlannjasl iqi,t

Revizyon altitxiai itirir hazlriannrasr iQin

Yereyde revizyon biitiirrlemesi igitt

Yereyde yoliartn biitiinlemesi igitt

Biitiinlerien cletaylann tersimi icin

Kr-rtrtr"ol itiin

i4 iqgiinii
194 rqgiinil
16 iqgiinir
10 iqgiinti
24 i;giinii
: 'z is;,;iinii

Topiattt

Ozetlenen

bir pafta igin

de qairsnel::.rri

270 iqgiinir

a.grklamalardan, Ortoprojektcirler r"evizyon derremelerinde

harcanan za.Irrzr"jrll) r;rtk faziii. olr,iufu gbriiimuxtedir. Uzerin-

dcvarri ttjil,iiginclc zarylillllrl krsaii-riacadr mtrhakkak olma"-
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srna ragmen bu siire yanya ind.irilse dahi 13b giin bir paftanrn revizyonu
igm, bizim gartlanmrzda diigiiniilebilecek bir husus olamaz. Halen yurdu_
muzda ortoprojektcir bulunmamaktadrr. Revizyon gahgmalannda kulla_
nrlmasr ise ig l;apasitesi bakrmrndan sciz konusu olmamahdr.

Revizyon galtgmalartnda kullanrlabilecek aletleri genel olarak inceJe-
djkten sonra, yine bu maksafla kullanrlmak iizere yaprlmrg basit (yardrm-
cr) aletlere krsa bir bakrg faydah olacaktr. Bu cins basit aleilerin gahg-
ma prensipleri, geligmig aleilere naz&ran gok daha gegiilidir. Burada heli-
sinden ayrr ayn bahsetmek mi.imki.in olamryaca$ndan, iig ilginq ve taru-
nan alet ele almacaktrr.

LUZ (Luf.tbild Umzeichner - Sketchmaster) :

Yarrgegirgen aynah bir prizma sisteminin fotofraf ve haritayr iist
i.iste gdrstermesi prensibi ile gahgrr. Alet gok basit olmasma raSmen, aya-
rrn yaprlmasr pek kolay defildir. Gciriintii, projeksiyon aleflerine na?,aran
zayfitsr. Tek resimle galryan aleilerin saSnlan sakrncalan bu alet igin de
soz konusudur. sayrlan bu sakrncalan yiiziinden biiyiik gaph iglerd. t ut_
lanrlmamaktadrr.

STDRBOTIOP :

Mekanik ayar diizenleri ile bir benzeri daha bulunmayan gok ilgingbir alettir. Bi.iytik i.imiilerle yaprlmrg ormasrna rafmen mekanik diizenle-rinin arzu edilen sonuglan verememesi yiiziinden hayal krnkhfr yaratmrg
bir alet oldufu sriylenebilir. cam, filim, resimle krymeilendirme yrp-. rrJ
aynah stereoskopik diizeni ile rahat ve giizel gdriig saflama avantajlan_
na sahiptir. Buna kargilrk, ayarla.nrn krsa olmamasr, gegiili etkilerle
ayarlarmm srk srk bozulmasr, modellerde bilyi.ik bi.ikiilmelerin olmasr, pa_
ralaksa Hesaplayrcnr adr verilen ve bu alete yardrmcr alet olarak yaprlan
alet kulanrmadrBrnda srk srk hesap yaprlmasrnm gerekmesi gibi nedenlerle
bu ilging alet, gegitli i.ilkelerin gegitli kurumlarmda ijrtii altrnda saklarur
duruma gelmigtir.

DOPPELPROJEKTOR DP I :

Stereotopun ku[anrrmamasl yiiziinden alet yaprm proframrnda do-
f,an boglu!'u doldurmak maksadr ile aynr firma tarafindan yaprlmrg ikinci
srnrf, b kategorisine giren, stereoskopik bir krymeilendirme aretidir. ea_hqma prensibi, stereoskopik krymeilendirme aleilerinin feteranr olan
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Aeromultiplex'in aynrdrr. Qahgtrfr formatrn ve d,lqeklerin geligtirilmig ol-
masl ve difer yardtmct aletlerle sistemler kurarak kullanrlabilmesi bakr-
mrndan, bu tip aletlerin en geligtirilmig cinsi oldufu siiylenebilir.

Revizyon galrymalannda kullanilmasr ydniinden, btitiin stereoskopik
krymetlendirme aletlerinin sayrlan sakrncalan yanmda, objektif model
iizerinde galtsmasrnrn dofuracaS sakrncalarr da bulunmaktadrr.

Harita yaprmr ile ilgili gok gegiili gcirevleri bulunan kurumlarm alet
segimlerinde, genig kullanma imkAnlarmr aramalarr ekonomik bir zaruret-
tir. Bu nedenlerle, revizyon gahqmalannda kullanrlmak iizere ahnmasr dii-
giiniilecek aletlerin, ya gerektifinde kurumun difer hizmetlerinde kullanr-
labilecek derecede miikemmel ya da yalmz revizyon hizmeilerine yetecek
kadar basit ve ucuz olmasr gereklidir.

Itr. BOLUM

REVIZYON QALTSMALITRTNDA KULLI\NIT"ACAK yENt BIR,
ALNT "ORMSKOP''

Genel prensip olarak, yalntz di.iz detaylarm haritalara gegirilmesini
kapsayan revizyon gahgmalarrnda, stereoskopik krymeilendirme aleueri-
nin kullanrlmalarrnrn verimli olmamasr, tek resimle gahgan alelerin ise
yeterli olmamalarr, yeni, basit bir aletin yaprlmasr fikrini dofurmugtur.

Merkezi izdiigi.imiin, rakrm farklan yiiziinden konumu hatalan dofu-
ran sakrncasr basit bir tedbirle yok edilebilirse, tek resimle gahgmanrn
sa$layacaS faydalardan yararlanma miimkiin olabilecektir.

Revizyon gahgmalan, elde mevcut, 1:2b,000 dlgekli topo{rafik hari-
talar iizerinde yaprlacafina gcire, harita i.izerindeki mi.inhanilerden yereyin
istenen herhangi bir biilgede rakrmmr bilmek miimki.in olacak demektir.
Bu bilgi yardrmr ve basit bir diizenle hesap iglemlerine liizum kalmadan
indirgeme yiizeyine istenen (gerekli) yiikseklik verilebilirse problem gii-
zi.imlenmig olur. fute bu temel diigiincelerle "oRTosKop" un gahgma
prensibi bulunmugtur.

1. ALETIN GENEL YAPISI : ($EKiI 4)

ortoskop, ana karekteri ile bir yataylama (Entzerrung, Rectifier)
aletidir. Ancak, yalmz revizyon gahgmalannda kullanrlmasrnrn sijz konu-
su olacafr dummlarda, difer aletlerdeki, optik diizeltme diizenlerinin bu-
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iunmasr, yapacagr igin karekteri biikrmindan gerehmez. Buna karqrfik ola-

rak indirgeme diizenine verilecek yilksekiik cli-izeltmelerirtin okunmastna
{alete verilmesini) safiayacaX bir gdsterge diizenine sahip buiunnrasr ge-

rekrnekterd,ir.

2. ORTOSKOPT'A ISIKI.I RAKIM GoST'T']Ii,GESi :

Ayar srraslnda, qahqllan bciigenin ort-alarna rakimrna gore yi.iksekhfi
ta;Vin eclilen indirgenie yiizcyinin, revizyotttt gerekti:'en detaylann h:rt'ita-
ya akt.arrimast strasrnda bu noktalartn gergekte bulundui<iart (cjl<;ek iqitt-

de) yerrJerr geguresi ger..knrekteclir. indilgeme yiizeyine, (Konstruktif se:

bepler yi,iziinrlen bu diizeltme ashnda alet masasrna c1e1]i1, projektcire ve-

rilmekteclir. Burada Georr-ietrik trrensrplerin koiayhkla g6rthnesini temin
rnaksarl ile bu qekilcle iigrklarna yalrrlrnaktaclrr. ) bu 5'iikscklik rli!zeitme-

sinin basit olarak verilmcsi iein, $eki1 5. tlc gciriiir:ti gc'tri,'tet,nli bairirtr-
la.rdan faydzrlantlmtqttr.

A, O. O iiggeni ile AAA' rlggenieri benzer iiqgenierdir'-

f , .th
t

, a' dtr.
-1 h

RI'IK; 1tix18 6 m'., f . 99,60 tnm., 2a 176.U0 rirnr. lik hava t<airrt:

rasr ile afunmrq b;r resim, 1:25,000 cllqegindeki bir ]iilrita iizeriire rzCLiqiin'ru

yaprlacafrnda;

0,5 mm. Iik tersim hassasiyeti iqin (a' '' 0,5 mm. )

99'60
I h -:: "" 0,5 ' h 5,6 nrm. bulutrrtr.

88 ,00
Aynr qekilde, yereydeki 100 m. lik rakrm farkr igirr a'cegtqrne far-

l<r hesaplanabilir.
a 88,00

a' : ". .lh ; a' -:'- 
4

t - - 99,0U

a' ,- 3.5 mm. bulunur.

-trlde edilen bu deg'er, kuilanrlan kanera tipi r.grl 1:25,0tJ0 r-,iqegi.it r':r.-

krnt farklarlnrn, nokta kaynralarrrrrn maksirrrum olacagt leslin ri€:Ilarlarill-
daki l<riteryumunu verr-r-rel<tedir.

$ekil 6. da gdriilen gizelge, yukarda yere) iqin 1tJO m. lik rakrtri farkr-
rra karqrhk hesaplanan, resim kenartndaki bir noktaCa (Resit.,r kena"r :nar-
kasr) olacak kayma miktarlannt gcisterecek Sekilde gizilrniStir. Resmin

a
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4 nokta yardrmr iie ayarlamasr ya.prldrktan sonra operatcir, gcisterge iize-
rindeki "0" gizgisini, resim kenar r:rarkasrnrn masa i-izerindeki gcinintijsii
altrna (Bu srrad.a gizelge ekseni resim. orta rroktasrnr gJsterecek gekilcie)

getirir.

Revizyon maksadt ile haritaya gegirilecek irer hangi btr dctaytn ger-
gek yerine konmasr igin opera.tdr, bu uoktanin raktmt iie ayar slrastnda

kullandrf'r indirgeme diizlemi arastndaki raktm farktnr, haritadaki miinha-
niler. yardrmr ile bulup, det.aytn inclirgeme diizleminin altrnda ve'Vi1 ris

tJe olmastna €idre, tqikh gcistergede resim kenar markaslnln, I'esitii merkc-

zirre veyu rh$art ciog'ru, hesa.pladr$'r rakttn farl<tnt gtistere,r trlt{Jin-a'-1.1

iistiinc getirecek qekilde nrasayr {Projektcjrii) ayak diski ile inCiril veya

kaldrrrr. Igrk[ gostergetrin iizerindeki taksimat, resimlerin a[nacagr ka-

meralartn fortnatiarr ile degiqeceginden bu qairqmalarda kullanilmast srjz

konusu olacak her clefiqik formatlt hamera igin, a.yrr bir gostergenil ha-

zrrlanmast gc'reki.r. Giisterge saylslntn artmamast bakrmrndan daha' lrra-

tik ycilar bulmakcia niinrki-incli-rr. Ornel< olarak Tales 'l'erlre;nincleii f:-ycia-

lanmak suretiyle haz;.rlanaca.k koniple bir gostcrge $ekil 7 de qizilmiqtir.

3. KI'LI,ANILNIA $EKLI :

Ortoskopia gahgmautu baglangrcinda' II' Bbl' 1'3' der aqrklanan gekil-

cle ayar yal;hr. Pas noktalartn rakrm farklarr yirzi-i.den bu noktalara

verilecek kayma miktarlart, elcleki rqrkh gcisterge iizerindeki taksimattan,

pas nokatlarrnrn resim merkezine olan mesafelerine gore basit interpolas-

vonla bulunabilir.

Ayar iqleminin bitrrnintlen sonra revizyon gahgnrasi, yukarda agtkla-

rian gekilde Yirtitiiliir.

,n. BOafrNr

ttEviztr)1. l'rr"; i ) t.t:itF;5i

F otoi'ra nrtrtril< nretorlla,

.trcit llile , r{ri1-.1i or.ilirilili,r:'tj,

kiin olrrariigr i'i,.|:a1- il:rritati:l
oldr-rfu bilirrr."t'kteilir

nortnal hirritil vaI)lrIil (i(ryirrel-it ririit'lilc ) s;c'-

, iilrla fotoglaflariil(la.Ii ;(iri:itneierlrli itliiti;-
hulrinnrast sart trlan liazt hrtstlsla-r'tlr noksatr
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Bu noksanlarrn giderilmesi igin bizzat yereyde topofraflar tarafm-

dan. ,,Biitiinleme" denilen gahSmalarrn yapilmast gerekmektedir' Ana hat-

lan ile biitiinleme gahgmalarr srrasrnda topofraflar :

a - Topofrafik ve difer bakrmlardan ijnemli olan isimleri haritaya

alrr.

b_Havafotofraflarrndailzelli{iayrrtedilemiyen;okul,Camide-
firmen,karakol,resmibinalar,fabrikavb.gibiiizelyaprlart
belirtir, yollarrn, kiipriilerin cins ve srnrflarrnr tesbit eder, or-

manlar hakkrnda gerekli bilgileri topl6r'

c - Hava fotofraflalnda giiriilemeyen' mezarltk' kuyu' geqme' kay-

nak, yeralL su yollarr, mafaralar, menfezler vb. ni haritaya ge-

girilir.

d - Qegitli nedenlerle fotogrametrik metodla krymetlendirilemiyen

ktstmlarda klasih metodla tamamlar'

e - Bunlarrn drSrnda biilge ile ilgili, haritaya gegmiyecek geSitli ista-

tistiki bilgileri toPlar'

Revizyongalrqmalartnda,yukardabelirtilmeyegalrSrlantipdebirbii.
tiinlemenin siiz konusu olup olmayacafr akla gelebilecek yerinde bir so'

rudur. Revizyona konu olacak ded'isiklikler, haritada bulunmasr gereke-

cek ve fotosraflarda gririilmeleri miimkiin olmayan detaylarr ihtiva ede-

cek nitelikte iseler, (Ornefin; yeni agrlmrg bir yolda bulunacak kiigi'ik

kbprii ve menfezler) bu tip 'Jetaylarrn 
yereyde' topof'raflar taraftndan

kontrollan gerekecektir. Bu maksatla yaprlacak biitiinleme galtSmalanna

.,Revizyonbiitiinlemesi''denilmesiuygungiiriilmiiStiir.

Revizyon biitiinlemesi, normal biitiinleme galtgmalarrna nazaran goir

ktsttltdrr, ve ancak, haritalartn revizyona ufrayacak kstmlarmda sijz ko-

nusu olabilir. Revizyonu yapllmtg bir paftanrn biitiinlemesinin nerede ge-

rekli olacafrnr tecriibeli bir krymetlendirici ve topofraf biiyiik isabetle

ka.rar verebilir. Bu hususlar, revizyon hrymetlendirmeleri ve krymetlen-

dirme hazrrltk galtqmalartn strasrnda tutulacak notlara kaydedilmek su

reti ile, yerelde yaprlacak gahqmalara rqrk tutulmast gok faydalt olur.

Burada akla gelebilecek bir sorunun cevaplandnlmastrun faydah

olacair kanrsmdaytm. Revizyon galtgmalarr, fotogrametrik yoldan ya-

prldrfrnda, yine yereyde gahgmak gerektifine giire, revizyon galtgmalart

-32-



oolrudan doffuya yereyde yaprlan ve ikinci bir masraf kapnr olacak, olan
havadan resim ahmrndan, krymetlendirmeden vaz gegilse, gahgmalar da-
ha verimli olmazmr?

Hatrlanacafr gibi, incelememizin bagrnda (2.1J.) gegiui harita ya-
ptm metodlarmr incelerken, alet malzeme v.s. bakrmlarrndan fotogramet-
rik metodun biiyi.ik masraflar dofuracafrnr fakat biitiin bunlara rafmen,
memleket qapmdaki gahgmalar igin bu metodun (biitiinleme igin yereyde
galrgmasr ile birlikte) yine klasik metoda na?,aran gok verimli oldufunu
belirtmigtik. Revizyon gahgmalan igin de durum aynrdrr.

V. BOLUM

SONUQ

1:25,000 cilgekli memleket haritalarrmrzrn deferi, preyodik olarak
yaprlacak revizyon gahgmalarr ile en yiiksek seviyede tutulacaktrr. Qa-
hgmalann plAnlanmasrnda, bu haritalann yaprhg tarihleri, ait olduklarr
biilgelerdeki de$qme miktarlarr, yereyin askeri, tanmsal, ekonomik ve
sosyolojik iinem dereceleri giiz iiniinde tutulacaktrr.

Bir yrl iginde, revizyona tabi tutulacak pafta saylsr oldukga fazla
oldufundan, kurumun yapmak zorunda olduiu difer gahgmalar aksatma-
masr bakrmrndan, gahgma plinlannrn, alet, zaman, personel ve masraf
bakrmrndan en verimli gekilde hazrrlanmalan ve bu arada gahgmalann,
1:25,000 iilgekli haritalarda aranan doiruluk derecelerinin altrna diiqme-
mesine dzellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Revizyon gahqmalart, geqitli zorunlar yiiziinden fotogrametrik me-
todla yaprlacaktr. Bu metodun uygulanmastnda kullanrlacak aletlerin se-
giminde, verimlilik ve dofruluk dereceleri, goz ciniinde tutulmasr gereken
qok iinemli iki unsurdur.
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gekit : 1

Rakrm farklanndan doian nokta kayma miktarlan :

AA I,N
A h h- nL

INAA=-. Anh- ah

AB- BN
ah - h-ah

ae=ffi;.ar,



Resim ahmr srrasrnda,
resim diizlemindeki efimin
sebep olaca$ kaYmalar.

Resim diideminin
e{imine gore
yataYlanmrq
lndirgeme Dzlm

i$f'"-t"Tl

cv€ 0)'ya



$ekil : 3

Parsiyel yataylamada
kavma miktarlart.

Tek,
indirgeme
Dzlm.

B:B"

I



ORTOSKOP

Rakrm Giistergesi

\9(v
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Ar or+- a-+

+

$ekil : 5

af
a' ah

Ah=-j_. a'
a

{= L .Lh
f

li



g g E € Rg-gR F E g 
=,,Ilt_t,illt,lillilll

lTirI rl lllll,r ,l

Tek tip kamara

_t_
I

$ekil : 6

igin hazrrlanmrq Igrkh Rakrm Gtistergesi.

: 550 m. lik rakrm farkrna gcire ayarlanmtg Resim

kenar markasr.

$ekil : 7

Defigik formath kamaralar igin hazrrlanmrq Iqrkh rakrm Gcister-
gesi. Gristerge gizgisini taqlyan dciner parga, kullanrlmrg kamaranrn sem_
bolii istikametine getirilmek sureti ile o kamaraya ait kayma miktarlarr
gdstergeye baflanmrg olur.
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