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ONSOZ

Fransa'da, I.G.N. * (Institut Geographique National)' de, 1963-64
devresindeki stajrm esnastnda, kurs proiramrm DI$INDA, nazan dikka-
timi geken, dairemizce bilinmeyen ve fakat, bu alanda gahgmalara gegil-

mesinin EiI'ZE|.D[ oldulu kanaatma vararak, tetkik ettigim dallardan biri-
si de REVIZyOW qahgmalan olmustur.

Tuttuium notlar, aldrfim ilgili ddkilmanlar, Ing. en Chef Ge6grap-

he R. D'HOLLANDER ** in ilgili kitabrndan yaptr$rm terciimeler ile Tiir-
kiye Harita Genel Miidiirliigii mensubu bir Harita Subayr olarak, gahsi

gdriiglerimi birlegtirmig, ? SENE ONCE yazarak bir rapor vermigtim.

NIHAYET, da,iremizce gahgmalanna dolayh olarak ba$lanrlmrs olan

REVIZYON da, agaSrda arzedece$im yazrmrn deierini, DIKKATLE oku-
yacaklann takdirine buakryomm.

Gerek stajrm esnasmda ve gerekse bu yaamrn hazrrlanmasr esna-

srnd.a, gok derin bilgi, tecriibe ve yardrmlannda"n faydalanmrs olduium,
Messizurs. MAILLARD-SALIN, DE BROMMER, R. D'HOLLANDER'
H. BONNEVAL ve DE HENRI VATAN baSta olmak i.izere,

L'Institut Gdographique National'rn difer ilgililerine, ve Genel Mii-
diirliiliimiizdeki amir ve arkadaglanma, sonsuz tegekkiir ve minneflerimi
sunmayr en zevkli bir vazife bilmekteyim.

Oktay TURGAY
Miih. Kd. Bnb.

Fransa'daki, Milll coBrafya Enstitiisii - (Harita Genel Miidiirlti$o),

1963-1964 seneler{nde Topo$raf Dalre Bagkanr olan, gimdi 20 kadar yabancr

devlet talebeler.inin okuduf,u Milll cotrafya Bilimler okulu Direktiir{l-

*
**



REVIIATONUN TARIFT VE LI]ZUMU

Qokpahalryamalolanbirharita,nrnverimliolabilmesiiQin,hari.
talarm o"uo miiddet kullarulabilmeleri ldzam gelir. Fakat, bir harita-ga-

buk yaglanrr. Hernekadtt arazl engebeleri, mevzii venadir geliSirnelere

m&ruzkalrrsada,plinimetrikdetaylrar,DEVAMIJBIRGELI$MEGoS.
TERIR.

Haritalardan tam olarak yararlanrlabilmesi gin, ARAZI ve DETAY

SADAKATINI MUHAFAZA EiMELERI gerekir- .Dolayrsiyle, periyodik

olarak :

- Yeni detaYlann ALIMI'

- Kaybolanlann SILINMESI,

- Defigenlerin DIJZELTITitrESI,

SARTTIR.

Bu hususlann saflanmasr igin yaprla^n gahsmalarrrn tiimii' REVIZ-

YON adr altrnda toPlanr'

Gaye,haritalarrnplinimetrikdetavlar'rrnrlsondunrrrrlarrylagiiste.
riknesidir.

Istinai durumlar (Zelzele biilge'leri' yeni yollardaki nivelman v's"')

harig, revizyonda, sapnCe plaNnlrotnfk odr^vlAR ele a'nrr' MUN-

HANI ve KOT revizYonu YAPILMAZ'

Revizyonun iinemi, klsaca gu satrrla^r ile de ifade edilebilir :

_RevizyongalrgmalanASLABrrMEz.Zira,diinyavaroldukga,
haritalarda revizyon ga}smasr devam edecektir'

- Her geqen girn, daha biiyiik mikyash haritalann yaprmrna ge-

gilmesi, ngVliYOfrfA"tl'et olacak paft adedini de arttrracaktr'

Bu bal<rmdan, her gegen giin de revizyon gahgmalarrnrn yUXfJNUN

ARTACAGI, itvaz kabul etmez bir gergektir'

DOLAYISIYLE, yakrn bir gelecekte, revizyon galrgmaarrnrn $ube

DEGIL, genis taorlJu ";;; uir delnn tarafindan, ANCAK yaprlabi

leceli anlasrlmaktaft r'



Esasen, iincelik verilen harita sahalamndaki revizyon galgmalan,
nekadar suRATt r ve Dt<xa.ruE de yaprlsa, DETAYLARDAi<I bnei+
ME HTZINA ULA$AMAZ.

A5rnca, at'orry]'en detayhr yaqyde, iltiti hlritarann revizyon
gaLgmailannrn yaprldrfr siireler igndeki, OLU OEVRELERI (baskr Aeire,si) 0e vardr.

NOT : Yaprfmakta olan l,zi(L0@ lik haritalar, revizyonu yaprlmr! V4|..fff Uh paf_
talerdarr tahdri sureuyle, kogiiltolerek vaprlacqgsde'b yeni b8d8n8n bu ga-
hgmalann llk senelerlndeki kagrnrlmaz hatalarrnu} l/bO.O@ lik pafta crhha-
tiDe de tesiri, pek fazla olmayacaktrr.

Revizyoda btenecek srhhat derecesi ve m{ksmmelrlrctln, ayntan zA-
MAN ve gahgmayr yapan KALrFtys ptRsoNElr.r.E dogru orant,rr ordulu,
unutulmamalrdrr.

Bu darda galrgmaye ymi ba€layan bir biiliimden d", ra5noa oturuncaye
kadar gegecek devirler.rle, normal bir verim dilzeyiae ulagmasr beklenmeme_
lidtr. I
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FRANSA'DA nEVIZYON gALr$l[AIlrBI

- 1818 de'XVI[. LOUIS tarafmdan kurula"n kraliyet harita ser-
visinde, harita yaprmrna ciddi olarak ba6lanilmryfur.

1 - 1840 da tamamlanmr,p olan 1/80.000 lik Kurmay Haritalann-
da, rcvizyon ihtiyacl kendirsini gdsterdi. Bilhassa, heniiz bitmiS ve krsa
zamanda gok fazla gehgmig olan karayolu-demiryolu gebekelerinin, bu
baritalar iizerine gegirilmesi gerekmigtir.

SUHALDE : FRANSADA 131 SENE EVVEL REVUYONA BA$LAML-
IVIISTI.

Onceleri, rrevizyonun katof,rafik olarak biiroda yapilmasr ekonomik
giiri.ilmiig fakat, detaylarm pafta iizerine gegiriligleri hatah olmugtur. Bazr
ifgili dairelerden toplanan bilgiler (kendi gahgma konulan ile ilgili, biiyiik
mikyash plinlar, bir krsmr ise, proje ve benzeri dtikiimanlar) revi:yon ya-
prmr, igin kdfi shhatte olmamryhr. Bu sebeple, haritalar iizerine ddkiiman-
lar yardrmryla gegirilen detaylrnn,

ARAZIDE DE KONTROLU LUZUMU ORTAYA gIKMr$TrR.

2 - L872-1889 : €:e$Ui askeri b<ilgelerdeki garnizonlar civa.rrnrn
revizyonu, dncelik almrg, daha sonra biitiin askeri sahala.rda, harita su-
baylan tarafindan, bir nevi topografik biitiinleme geklinde,

ARAZIDE DE REVTZYON YAPIMINA BA$LAMLMI$TIR.

Ancak, tahsis edilen ?c;man iyi krymetlendiritrememig ve revizyon-
cular tatminkar sonug alamamr$lardr.

3 - 1889 da Askeri Harita Genel Miidiirliifii, prrobleme iincelikle
eiilmig, vazifeliler 6Z,W EfiTn\[E TABI TUTttLMUg ve paftalann fo-
to$eflan iizerinde gah$Imrytr. En sonunda :

- 1889-1907 arasrnda, ewelden r.evizyonu hatah olarak yaprlmrg
paftalar diizeltibmigtir.

- 1907-1918 arasmda, geligmrg olan fotof,raf,gdrk, revizyonda gok
yardrmcr'olmugtur. I. G. N. tanafindan Franerz s<imiirgeleri ve ana top-
raklan i.izerinde, bilhasca revizyon gahgmalarr igin, FOTOGRAF ALI-
MINA BA$LANMI$TIR.

-9-



- 1908-1938 arasrnda, revizyon, tincerik sr',srna giire, agafidaki
gayelerle yaprlmafa baglanmrgtrr.

- P. T.. T..Dgteylpn, kara_:demir yo{lan;

- Qok geligen gehir igi ve gehir drgr yerlegme biilgeleri,

- Kanal-havuz v. s. su tesisleri,

- Ormanlar (huduflan, muhteviyatr v. s.)

- Yiiksek gerilimli elektrik nakil hailan,
Isimler, yazrlar,

Miilki, (VilAyet, kaza v,s.) huduilan '

4 - En iinemli husus da, 1gb2 den itibaren, bilha.qsa revizyon ga1
lEmalan igin, sekiZ yrlda bir havad.an foto$raf ahmrmn tekrarla^nmasl ve
haritala'n revizyonlannrn, azami 10 senede bir yaprlmasma baglamlmasl-
dtr. Yaptrklan talimailar, revizyon ea.l€malanndaki devamh tekdmiile 96-re desigtirilmig, artuk aradtnin, topo$rafik biiti.inlemelerinde otauiu gilbi,
baStan baSa dolasrrlmasrna liizum kalmamrghr. Revi4yon biitiinlemesi faz-
lasryla hafiflemig bulunmaktadrr.

5 - 1960 daki genel metod, L/ZL.NO mikyash harifalar igin geki-
len 1/25.a00 lik hava fotofraflanyla, foto$rametrik-revizyon safhasrmn
da yaprlmasrdr. Bu senelerdeki r. G. N. 4in hava gumbunun yrlhk foto!,-
raf gekme proframr, revizyon ihtiyacr gdz dni.ine ahnarak tesbit edil-
migtir.

Bu arada unutmamak lizrmdrr ki, "Hava fotolraflanndan istifa.de,,.
demek, revizyonun SADECE FOToGRAFT,ARDAN (Aktarma veya Fo_
toErametrik yolla) yaprlacag demek degildir. AsaErda da aqrklsraea& gi-
bi, hava fotofraflan, revizyon gahgma,lanndaki E ANA BASATvTAGTN ir-
rasiyle inilmesinde, revizyoncuya yardrmcr o-lacakhr

A5rnca, 1960 yrrrnda, r. G. N. in, hailun hianetine sunrrlmak i.izere,
bilhassa siiratla defigim giisteren biilgelerin harital,annr, *yENIDEN TAI\i
BIR BASKI rsINE GEQMEKSIZIN;, her 2-B senede ui" 

""rriryorra.=t"iitutulacak bir formiil iiz.erinde ga,lrEmalan vardr. Ancak, bu formtiliin ne
oldufu hakkrnda bir bilgi ahnamamrghr

* 1960 da, stockholm'da XD( uncu Beynemilel co!.rafya Kongresin_
dE I. G. G. Mr. IE MEHAUTE tArAfiNdAN ..HARITALARIN REVIZYON
METODLARINDAKI INKISAFI" adtr teblifia* 

_- --
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ctRts :

Revizyon, haritalarm pl0imetrik detaylanntn en son durumlarr

lle g<isterilmesini saflamak iizere yaprlan gahqmadrr.

Haritalarm, devamh olarak revizyona tAbi tutulmalan gerekir'

Bu gahqmalar igin devamh olarak bu gd'revde gahgabilecek bir kad-
rodan kurulu, bir iinite yaprlmast gereklidir.

Revizyon gahgmalart, genel olarak sayfa 11 deki gemada, A,B, ve C
harfleriyle belirtilen 3 safha ve bu safhalarm srrasiyle inilecek 5 basama-

!'rndaki iglemlerin gergeklegmesi ile yerine getirilir.

A Safhasr : Araa ijncesi biiro galrgmalart,

B " : .Lran gahqmalart,

C " i Aran diintigi.i biiro gahgmalart.

A- 1 - ISTIHBARAT VE AR$IV :

a. Mevcut her L/25.000 dleekli pafta igin, bir argiv zarfi
haarlanr ve bu zarflarm iqinde :

- Bir habrlatma defteri.

- Bir istatistik cetveli,

- Difer Bakanhk ve ilgiti tiim daireler ile yaprlan koor-
dinasyon sonucu elde edilen ve sonuglan muntazaman
hatrrlatma defterlerine ve istatistik cetvellerine igle-
nen doki.imantasyon ve,

- Haritanrn sicili. (Nirengi, fotofraf gekili5 tarihi, fo-
toirametri, biiti.inleme, revizyon tarihleri ve yapan-
lar hk. bilgr.) bulunur.

b. Elde edilen doktimantasyondan yararlanarak, dofrudan
dofruya haritalar iizerine gegirilebilecek bilgiler iglenir.

c. Onem ve <incelik itibariyle, revizyonu yaprlacak paftalar
tasnif edilir.

-13-



BU BASAMAKTAKT I$LEMLER, BUTUN IIARTTAI/TR I9TN

DEVAMII YAPIIIICAK QALI$MALI\RDIR.

2. ANALIZ TESBITI :

Hatrrlatma defterlerinin ve her harita igin tutulan istatistik
cetvellerinin rsrgl altmda, yaprlan revizyon pldnlamasryla iinceliSi tesbit
edilen, haritalar igin :

a. (1) Gerekli dd'kiiman ve bilgiler temin edilir,
(2) rtgui rraritala'na konumu yaprrabilecekler segilerek

iglenir.

b. (1) Liizum giiriilen yerler igin, tesbit edilen (Minimum
7/25.N0) dlgekteki hava fotofraflarr sonbaharda ge_
kilir. Indeksler iizerine iglenir.

(2) Bu fotofraflarrn, stereoskop altr,nda ilgili haritarar-
la mukayeseli tetkikleri neticesinde :

- Dofrudan dofruya haritaya gegirilebilecek a5rrm_
trlar iglenir ve i5raretlenir.

- Fotogrametrik usulle gegirilecek olan a5nmhlann
bulunduf,u fotoiraflar segilerek, camlan haztrla_
nIr.

c. Bu incelemelerin sonucunda :

- Haritaya gegirilen,

- Haritaya gegirilemeyen,

- Ve giipheli olan a5rnntrlar,
ayn sta^ndart renklerle fotofraflar tizerinde igareilenir.
Yerleri ilgili haritasmda da kabaca beurtilir. A5rnca, hatrr_
latma defterlerinin ilgili biiliimlerine de not konur.

3. T{)T0GRAMETRI QArr$MArlrRr :

Kryrnetlendirme aletleri tizerintleki ve sonraki galrgmalar olarakiki kiliimde miita"lda edilmelidir.

a. Fotogramet'i galrgmala'yla krymeflendirme igin, INcg
BiR BAZ ve KABA BIR RAKIM AYARI yaprhr.

-74-



Harita orijinati iiz,erine,'UUttirr l:evtzyon gizimterinin yaprla-
ca$ pafta kitabeleri gizilmlS astrolonlar konur.
(1) Kulla"nilan camlara giren ve daha ewelki basamak-

larda haritalara konumu ydprlmrg ola.nlar kontrol edi-
lir. (Bilhassa FBog-ig" olarak yapilan yerler)

(2)' Analiz ve tesbit basa.nraf,rnda segilerek, haritasr ve
hava fotoiraflan iizerine igaretlenen, aynca hahrlat-
m& defterlerine de kaydedilen aynnfular, orijinal iize-
rindeki astrolonlara foto!.rarnetrik krymeflendirme ile
iglenir.

(3) Bu arada igaretlenmemig ve giizden kagmrg ayrrntrlar
da varsa, konumu yaprhr.

(4) fulenemeyen veya gtipheli olanlar da, hatrlatma def-
terlerinin ilgili bitliimlerine not edilir.

b. . I&rymetlendirmeden grktrktan sonraki igler :

(1) Astrolonlan idircrine, kurgun kalemle gizilmig olanlar,
miirekkeble tesbit edilir.

(2) Arazi safhasrna kadar gegecek giinlerdeki temin edi-
lecek bilgi ve dokiimanlara giire, miimkiin olan biiro
revizyo. n qahgmalarma devam edilir. Hatrrlatma def-
terlerine gerekli notlar kaydedilir.

(3) Topo$raf gubesiyle irtibata gegilerek, arazi gahgmala-
hnda kendilerine krlavuzluk edecek orijinallerle bir-
likte,

- Her paftamn foto{raflan verilir,

- Revizyonu yaprlacak baslic haritalarrmn iizerine,
lglem g<irecek aynntrlar igareflenir.

(4) Hatrlatma defterlerinin de iinciiliifii attrnda :

- Gerekb axa.zi ekip ve postalan,
. - Personeli,

- Ara{ adet ve einsi,

- Malzeme ve aletlerin tesbiti, hazrrh$ yaplrr.
(5) Araai qahsmalan igin, itgili.biitiin Miilki Amirteri ve

Belediye Reislerine, EK 1-A ve 1-B deki yaalar
giinderilin

-15-



B_ 4. AB,AZI QALIgMAI"ARI :

Biiro revizyon galrgmalan devam etmektedir.

a'- (1) Giinderilen EK 1-A ve 1-B yaznla'yra, t€sbit edilen
giin-saat ve yerde, ilgili kigilerle, EK_2 de belirti_
len bilgiler igin, bir giiriigme yaprlu ve araai gahgma_
lan yeni bir elemeden geger.

(2) Bu elemeyi miiteakip, her revizyoncu-topofraf, ne-
releri dolaSrp neleri alaca$rm (% ffi-9o doFrr) tes_
bit etmigtir. Haturlatma defterleri ve fotolraflann
da kilavuzlui.u alhnda, igini ve gahgma giizergdlunr
tesbit eder.

b. (1) Biz,z,at arazide almacaklar :

- Fotogrametri basama$nda kullanilan son hava
foto$afla^rnnrn gekiminden sonraki olan,

- Dokiiman ve bilgisi topla"namamrg ve

- Konumu yaprlanlar arasrnda giipheli kalan aynn_
tular ile,

- Son arazi biiro gahgmasurda (B_4.) tesbit edilen,
ilive-silinecek ve def.igmig detaylan yerinde tet_
kikle igilem giiriirler.

(2) Ingaat halinde veya bitmig olup da, alrmr giig ve
uzun zaman isteyen :

- Elektrik haflan,

- P. T. T. haflan,

- Yeraltl igme suyu borulan,

- Kanallar v. s.

gibi ayrrntrlar haklunda, ilgili kumlugilardan ye_
terli doktima.n atarak konumu miimkiin olanlar,
kabaca igaf,eflenir. (,ReVizyon .gahgmalan ra.Jnna
oturduktan sonra).

(8)' Biitiin iglemrer hahrratma defterlerine not edilir.
(4) Ahmr yaprlan detaylar, miirekkeple rglern gdriir.

'tl
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(5) INn miihimi, arazi revizyon gahgmasr bitirilmig olan
paftalann, bekletilmeden Genel Miidiirlii$e giinderil-
rnesi ve en lnsa zamanda' basuna geger hale getiril-
melericlir.

Arazi gahgmalarr tamamlanmtg haritalarrn revizyonu
heniiz BITMEMI$TIR.

c- KARTOGRAFiK QALI$VIA :

a. (1) Araziden gcinderilen ve getiriiecek olan paftalar, Tersirn

$ubesine verilir ve bu arada' Revizyon $ubesinde temin
edilen bilgi ve dokiimanlara gcire, miimki.in olan biiro - re-

vizyon galrgmala-n devam eder.

(2) Her paftanrn mavi (fotoienik olmayan baskilart iizerine :

Sitin"""t ,

il0ve edilecek,

Ve defigmig olan aynntilar,

iqaretlenelek yardrrncr kaltplar hazrlantr.

b. Yukanda agrklanan iSlemleri biten haritalar, basrma hazrdr.

- Artrh revizyon BITMI$TIR.

- BASKI DtrVRESi OIU DEVREDIR. Ve revizyonun bitig
tarihi, haritalann baskrya giinderilig tarhidlr.

REVIZYON gALr$Frar,A.Rr IQIN KURULMA,ST 0NERILEN
. TtrSKir.aT

Revizyon gcirevi, biitiin diinya harita yaprn miiesseselerinin ijn-
celikle ele aldrklan bir qal6ma daltchr.

Memleketlerin haritalan tamarnlandrkga, topofratik galtgmaiann
(biitiinleme, bo$ i$ ve b,) azalmas;na kargr}k, revizyon igleinin go$aia-

ca$ bir gergektir.

Revizyon galr$malanrun ge$iili safhaiannda yapilan topcgrafik ve
fotoframetrik iglemler, yeni harita yaprmrndakilerin ayru olmasma raf,-
men, revizyon gcirevlerinde uygulana"n metodlann slhhat derecesi ve gaLg-

ma siirati datra fazladrr.
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Revizyon gahgmalarrnda, genellikle fotogrametri ve topografya gu_
beleri ile devamh igbirli$ halinde bulunuraca{rna gcire, kuruiacak revizyon
iinitesinin "Foto-Topo Revizyon $ubesi" adr ile, Fotogrametri-Topog-
raf.ya Dairesi iqinde kurulmasr faydah gririilmektedir.

Foto-Topo Revizyon $ubesinin, gu
gun miltalAa edilir.

ana krsrmlarr ihtiva etmesi uv-

1. a. Argiv ve istihbarat Iftsmr,
b. Revizyon plAnlama ve istatistiii Klsint,

2. Analiz ve Tesbit Krsmr,
3. Fotogrametrik Revizyon Krsmr,
4. Topografik Revizyon Krsmr,
5. Kartografik Revizyon K;smr,
Bu krsrmlarda yeteri kadar :

- Argiv ve istihbarat personeli,

- Fotoframetri operatcirleri ve kalemcileri.
- Topograf,

- Ve Kartofraf gdrevlendirilmelid.ir.

Bu personelin, iizellikre agafida agrklanan niteliklerde ve 2 katego_ride segilmeleri faydahdrr.

a. Biiro Qahqmalarr igin :

(1) Haritalarrn revizyonu igin gerekli bilgilerin derrenmesi
ve argivlenmesi,

(2) Tesbit edilen ayrmtrra'n ilgili haritalara iglenmesinde,
(3) stereoskop artrnda ve kryme,endirme cihazla' iizerinde

gahgrken :

- Fotoframetrik hayalin perspektif deformasyonlarrnr
tesbit,

- ve hava foto$raflarrnrn enterpretasyonunda, yeteri
kadar tecriibe ve liyakat sahibi olmalarr.

(4) Harita iizerine konumu yaprran b'g'erden gereken vemiimktin olan aynntrlann, ilgili sektcirler nezJinde arag_
trrmaslnr miiteakip gerekli diizeltmeleri yaparXak:
Arazi gahqima yiikiinii asgariye diigiirmonin, revizyon ga_
hqimalarmda esas olduSunu bilmeleri. '
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(5) Hatrrlatma defterleri ve istatistik tablolarrna muntaza-
man iglemede gereken dikkati gcisterecek nitelikte olma-
lan ile semere sa{lanacaktrr.

b. Ara'zi Qahgma,larmda :

(1) Elindeki mevcut bilgiler ve hatrlatma defterlerinin on-
ciilii$iinde, arazi basama$rndaki anketi dikkatle yapa-
bilen,

(2) Miiteakiben, gahgma bcilgesinde nereleri dolagacafrnr
plinlarnada,

(3) ve nihayet, hahrlatma defterlerinin rgrfr altrnda ilgili fo-
tofraflarm stereoskopik tetkikleri neticesinde, gorebii-
diklerini tefrik, revizyona tAbi olacak detaylann tesbiti
ve al,:mrnda, yeteri kadar Revizyoncu-Topo$faf olarak
eStilmig, genig topoirafik tecriibeye sahip olmalan ile
revizyon galigmalart, nazariyattan fiiliyata gegebilir ve
yrlhk semere grafifi, her ydntiyle arbg kaydedebilir.

Bu arada, yeni kurulmakta olan bir gubenin gelece$ igin,
revizyon qahgmalanndaki tekAmiil ve yenilikleri devamh izliyerek, bu per-
sonelin nazari ve ameli sahada yetigtirilmeleri de ihmal edilmemelidir.

Yukarrda ana krsrlman saytlan revizyon gubesinin gahgmalan gi-
riq bciliimiinde agrklandr$r gibi, Biiro ve Arazi galrgmalarr olarak, iki ka-
tegoriye aynlabilirse de sayfa 11 deki gemadan da gcirillecefi gibi,

- 3 Safha (A, B, C) ve srrayla inilecek,

- 5 Basamak vardrr.

A - Biiroda :

1. a. Argiv ve istihbarat, (Ttim haritalarda)

b. Plinlama ve istatistik,
2. .Lnaltz ve Tesbit,

3. l-otoframetrik Revizyon.

B - Arazide :

4. Topografik Revizyon

a. ig sahasrn,r tamyan ilgili-yetkili kigilerle yaprlacak anket,
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b. Bizzat yereyde yaprlan gahgma.

C - Biiroda :

5. a. Miimkiin olan son biiro revizvonu.

b. Tersim,

c. Baskt.

Revizyon qahqmalarrnda (Uf,rayacafi 5 istasyonda indirilecek de-
jiqik yiikleri bulunan kamyon gibi) nilen her basamakta :

- Yaprlacak ig mihtart azalv. Ayrrntrlardan bir ewelki basamak-
ta yapilmrg olanlardan miimkijn olanlarr kontrol edilir.

- Miiteakip basamaklarda, nelerin yaptlacafi, muntazaman kay-
dedildi$inden, bilinir.

$imdi bu basamaklan srayla inelim.

A- 1. a. AR$IV VE ISTIHBARAT KISDTI :

Bu krsmm gahgmalarr arasrnda sayrlacak iglemler, revizyonun
temelini teSkil etmektedir.

Burada, Memleket Ana Haritasr olan 1/25.000liklerin, her bir
paftasr igin bi.iyiik bir zarf hazrrlarur. Bt z,arflar iginde :

(1) Paftanm basrh bir kopyasr,

(2) Bir habrlatma (Reterans) defteri,

(3) Paftanin kapsadr$r sahaya isabet eden ve paftanrn ilk ya-
prhg:nda revizyona tflbi tutulacafr zamana kadar geeen
siire iginde yaprlmrg bulunan daha biiyiik rilgekli harita,
pl6.n, kroki ve projelerden birer suret,

(4) Revizyon yaprmt maksadiyle, sonbaharda gekilmiq hava
fotofraflarr. (Fotofraflarrn iilge$, kamera tipi, filim ve
kolon numaralan, gekim tarihi - ay ve giin - belirti_

lerek)

(5) Aynca, revizyon maksadr drgrnda qekilmi$ fotofraflar var-
sa, bunlar hakkrndaki bilgiler de Hatrrlatma defterine
kaydedlmig olarak, dtizenli bir gekilde bulundurulur.
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(6)Venihayet,eniinemlidokiimantasyonolarak,HaritaGe-
nel Miidiirliiiii drprnda, gesitli kuruluglarla irtibat ve ko-

ondinasyon yaprlmak suretiyle elde edilen (yol, su, elek-

trik, baraj, kiiprii ve benzeri yaprlar ile bitki drtiisii gibi'
E,K-2 de belirtilen) dokiiman, ait olduklan haritalann
zarflarrna konur ve gerekli bilgiler, hahrlatma defterle-

rine kaYdedilir.

Bilgi - Dokiiman koordinasyonu yapilacak yerler

Burada sijzii edilen irtibat ve koordinasyonun, agafidaki Bakanhk

ve Miiesseseler ile yaprlmasl tingdriilmelidir.

(1) Turizm Bakanlt$t

(2) Ig igleri Bakanhfi Biitiin trller

Biitiin Belediyeler

(3) Bayrnd,rrhk Bakanhfr - Hava Meydanlan ve Limanlar
Insaat D.

Kara Yollan Genel Miidi.irliigii

(4) Imdr ve Isk1n Bakanhfr - iller Bankasr

Gecekondu Tespit Dairesi,

Afet lgleri Genel Mtdiirliigii
Metropoliten Pldnlama Dairesi

(5) Kdy lgleri Bakanhfr - Y. S. E. Genel Miidiilliigii

(6) Enerji ve Tabii - T. E' K' Genel Miidiirliifii
Ka5maklar Bakanhfi - T. Petrolleri A. O. Gn. Md.liigg

D. S. i. Genel MiidiirliiEii
Kdmiir igleri Genel Miidiirliigii
Petrol Dairesi Bagkanltfr
Kdy ElektirifikasYon D. Bqk. hgl

Etibank
M. T. A. Genel Direktdrlii$ii

(7)UlagtrrmaBakanlrfr_.P.T.T.GenelMiidijrli.igii
D. D. Y. Genel Miidiirliifii
D. H. M. Genel Miidiirliigii
Liman ve Deniz lgleri D- Bqk. hfi
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(8) Tanm Bakanhfr - D. Uretme eifili{i Genel Md. li.igii
- Zirai Donahm Genel Miidiirliifii
- Teknik Ziraat Miidiirliikleri

(9) Sanayi ve Teknoloji B. hgr

(10) Orman Bakanhfr - A{aglandrrma ve Erozyon
Kontrol Genel l4iidiirliifii

- Amenejman Daire Bagkanh{r
-- Orman Gn. Md.liigii

(Yollar ve inS.)
Milli Parklar Dairesi
Orman Kriyleri Genel Md.liigii

(11) Tapu Kadastro Genel Miidiirliifii
(72) Dz. K. K. Seyir ve Hidrofrafi Dairesi
(13) Askeri Cofrafya Dokiimantasyon gubesi

ve Seferberlik Dairesi
(14) Itgiti Ozel Sektcirler,

v. s.....

Ancak, bu koordinasyon ve irtibatrn isteniien oranda fayda safra_
yapilabilmesi iqin, revizyonun mahiyeti, cinemi ve kendi garrgmara.ndaki
faydalarr :

(1) Ozel - Resmi ziyareiler,

(2) Konferanslar,

(3) ve yanJt olarak,

Revizyon gahgmalan rayrna otumncaya kadar,

- Kendilerfnden istenilenrerin neler oldufunun agrklanmasr
(EK - 2)

- ve istenilenlerin silsilei meratibe tdbi ormaksrzrn d.irekt ve sii_
rafle, Harita Gener Miidiirlilfiine uragtunrmasrmn temini igin, '

Askeri ve sivil en iist kademelerin, gerekli kolayh&n giisterilmasini bild.i_rir tebliflerinin, terciha^n bir Bakanlar Kumlu Kararnamesi grkartrlarak
bi.itiin ilgili kademelerin grirevlendirilmesi faydah olacaktrr.

_22_



Bu yolda yaprlacak irtibatrn gere$i gibi diizenlenmesi ve devamh
olarak bilgi akrmr saflanmasr sayesinde, ileriki lnllarda, revizyonun bil-
ha"ssa arazi basamafrndaki igler, asgari seviyeye inecek, srhhat ve siirat
temin edilmig olacakfur.

Revizyon hakkrnda nazari ve fiili etiidleri her gegen giin artacak
olan ilgili personelin yaplci kritikleri neticesinde, revizyondan gegirecek-
ieri Talimat ve Yonetmelifin tatbiki ile tam bir semere vermesi, ancak
5-6 sene sonra, tiim gahgmalann raylna oturmastyla miimkiin olabilece-

fi agrk bir gergektir. Dolayrsiylc, ilk senelerdeki revizyon qalqmalarrndan,
senelerce evvel kurulmug gube veya dairelerdeki yaprm giicii, beklenil-
memelidir.

Bu arada unutulmamahdrr ki, ahnacak istihbarat dokiimanlarr bii-
ffin L/25.000 lik haritalar igindir ve 5'enilenmesi gereken, pl6.na almmrg ha-
ritalar igin, iincelik scjz konusu olamaz ise de, elde edilen biitiin bilgiler
iqlem giirmelidir.

b. Revizyon Plinlama ve istatistik Krsmr :

Revizyon gahqma pro$amr ve ig plAnrnm yaprhqmda isabetli ha-
reket edebilmek igin, elde mevcut biitiin haritalar hakkrnda agafrda sayr-
lan faktd,rlerin bu krsrmda incelenmesi gerekir :

(1) Stoklarr tiikenmek iizere olan haritalar,

(2) Tahvil suretiyle, daha kiigiik dlqekli harita"larrn yaprm,m-
da kullanrlacak olanlar,

(3) Zelzele biilgelerini kapsayanlar,

(4) Endiistri bcilgelerini kapsayanlar,

(5) Maden ve petrol sahalannr igine alanlar,

(6) Hidro elektrik baraj ve tesislerini, enerji nakil hatla"nnr
kapsayanlar,

(7) Orman sahalannr ve yangmlara maruz kalan b<ilgeleri
kapsayan haritalar,

(8) Akar sular, gciller, deniz kryrlarr gibi hidrografik a5rrrnh-
lan kapsayanlar,

(9) Kara Yollarr $ebekelerini ve ilgili tesisleri kapsayanlar,

(10) Kiiltiir sahalarrnr igine alanlar,
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(11) Biitiin Pilot Brilge olarak segilen yerleri kapsayan hari-
talar.

(727 Hudutlan kapsayanlar,

(13) Yeni yaprlan daha biiyiik mikyash haritalan ve Tapu Ka-
dastro Genel Mi.idiirli.igtiniin Eahgma.larmrr igine alan ha_
ritalar,

(14) Su baskrnrna maruz kalan sahalan igine alan haritalar.
(15) Erozyon sahalannr kapsayanlar,

(16) Yeni yerlegme bdlgelerini, gece kondu sahalarmr kapsa_
yanlar,

(L7) Yaglanmrq haritalar,

(18) T\rristik sahalan, kapsayanlar,

(19) Qegitli nedenlerre, yenilenmek iizere prdna arrnmrg hari-
talar,

Genel bir bilgi vermek iizere sraranan bu hususlar, Harita Genel
Miidii-rliigii Revizyon g.ubesi Argiv ve istihbarat krsmrnca elde edilen, bil-
gi ve dokiimanlardan yararlanarak derlenip hazrrlanan Istatistik cetvel-
lerinin krlavuzlufu altmda, revizyon gahgmalan plinlanrr.

Esas itibariyle revizyonda gu hususrann ortaya Erkmasr gerekir :

- Haritalara il1ve edilrnesi gereken bilgiler,

- Haritalardan silinmesi gercken a;rrrntrlar,

- Degigikli{e u{rayan detaylar.

Bu incelemeler yaprhrken hatrrcra tutulmasr gereken aqa.fidaki hu-
suslar da dikkate ahnmahdr :

- Geliqmekte olan endiistri briige ve tesislerinde her giin ortaya
9*an defigiklikler, zirai sahalardaki tanm tesislerindekilerden
gok daha siiraili olarak vuku bulmaktadrr.

- Buna kargr}k, diizenli tarrm tesislerindeki geli5merer, orman
ve gorak sahalardakinden daha hrzrr ortaya q.rkmaktadrr.

- Dijz yerlerdeki prd.nimetrik aynnt:lar, anzah" ve dafrrk bdlgerere
gdre, daha krsa zamanda olur.
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- Deniz kryllarmdaki srnai ve turistik geliqmeler de, siiratli olu-
gan defiqikliklerdir.

- Bi.iyi.ik gehirler ve Eevrelerindeki ilAve-defigme gdsteren ve si-
linen detaylar, kiiqiik ,sehirierdekiyle kabili kryas de!-ildir.

- Her geQen giin artan insan giiciiniin yereyde doiurdu{u defi-
gikliklerin (Arzrn yiizeyinde ve statik yaprstndaki defigmeleri
yaratan do{al etkenler yarunda) fazla olugu, revizyon ihtiyacr-
nr rnesktrn yerlerdeki haritalarda daha fazla gbstermekteCir.

Yukanda aqrklanan hususlar, (gerexli bilgi ve doiliimanlarln rnun-

taz:am ternini, ilgiii zarflanna konup hatrrlatma defterine not ahnmasr ve

nihayet ilgili istatistik tabloiar;nin iqlenmesi neticcsinde) goz oniinde tu-
tulmak suretiyle :

Ilevizyon onceiiSi veriien biilgelerdeki yilhk ig kapsamina glren ha-
ritalarrn tesbiti ve revizyon pliniamasr yaprlabiiir. Gtjriilecektir'ki, bu se-
gimde yaghhk rol oynamayacaktr. 35-40 yrlhk (da{hk, 6iii, gok az de-

$iqmelere marltz kalan) yagl: haritalar yaninda, siiratle defigrneier" gds-
teren (meskirn, endiisLri, diz, Pilot veya Turistik biiigeierde) 4-5 yaq:n-
daki geng haritalara revizyon cincclifi tanrnmasl, daha dofru olacaktrr. $u
halde :

(1) Yaqh haritalar yanrnda,

- iSi dolu geng haritalara,

"iqe gdre pafta" olarak ve,

(2) istisnalar drgmda, 1/50.000, tercihan 1/250.000 lik bloktar
igindeki haritalara, ijnceiik tantnmasrna dikkat eclilmelidir.

Revizyon plA,nlamasrnda da, yiikiir en biiyiiffi Argiv ve istihbarat
gahgmalarina dliqmektedir. Biiti.in bu kilavuz kaynaklar ise, ancak Harita
Genel Miidiirliigii Revizyon $ubesince toplanrp iglem giii:mektedir.. Dolayr-
sryle :

Lokal sahalan kapsayacak Askeri ve Sivil iinitelerin Tahditli-Agil
revizyon istekleri digrnda, "Revizyon cince'lifi" gerektiren haritalarrn ve
yrllrk ig miktanmn tesbiti yetkisi, tJ'arita Genel Ivliidiirliifii Revizyon $u-
besine tanrnrrsa, revizyon plinlamasrnda, hangi naftalann ne zaman-ne
kadar si.irede revizyona tdbi tutulaca{r prensiplerini tayin etmek miimkiin
oiur ve uygulamasr semere verebilir.
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2. Analiz ve Tesbit Basama$r :

a. (1) Hahrlama defterlerinin krlavuzlufu altmda, reviz_
yon oncelifi tanrnan haritalann kapsadrfi sahalar
igin gerekli bilgi ve dokiimanlar, ivedilikle temin edi_
lir. Arqiv ve istihbarat krsmmrn d.ikkat ve siiraile ya_
paca{'r esas gahgma, bu haritalarla ilgili olanlardrr.

(2) (EK-3 deki rirnekte gciriildiifii gibi) miimkiin olan_
lann (ki, ilgili kuruluqlardan srhhaili bilgi temini her
geQen giin artacaktrr) konumu yapilrr.

b. (1) Liizum gciriilen yerler igin tesbit edilecek cilqekte ha-
va foto$raflarr, sonbaharda gekilir.

(2) Qekilen fotofraflann pafta-Kolon ve numarala'na
gdre, ayrnmlan yapilrr.

c. (1) Bu fotofrafra.n stereoskop altrnda ilgili haritararla,
(hatrrlatma defterrerinin rinctilii$ilnde) mukayeseri
incelemeleri sonucunda :

- IlAve edilecek

- Silinecek ve

- De$igecek aynntr,lanr tesbit edilip, ayn standart
renklerle fotofraflara igareflenir. Miiteakiben ;
fotoSraflardan dofirrda,n dofruya alrnacaklar ge_
girilir ve,

- Fotogrametri basamaftnda kullanrlacak camlar da
tesbit edilerek haarlanr.

(2) Bu tesbitlerde, fotofraf ve haritalar iizerinde.

- Gegirilenler,

- giipheli kalanlar ve,

- Gegirilemiyen detaylar da standart renklerle iga_
reilenir ve bilhassa,

(3) Hatrrlatma defterrerindeki, konumunu yapabilecek
basamaklarrn ilgili b,ciliimlerine not konur.

Bu arada gu hususlann gciz <iniinde tutulmasr gerekir :

-26-



b.

a. (1) Fotograflarla tesbiti yaptlmtg, ahnabilecek detay
miktan az ve

(2) Fotogrametrik cihazlar da yeteri kadar mevcut de-

filse,

- Didrz arazidekiler : pergel, cetvel ve pantograf
aletleriyle,

- Engebeli arazidekiler, yol, kanal v.s. Sketch-Mas-
ter aletleriyle ilgili haritalara gegirilebilir.

Fotograflann harita yaptmmda, bilhassa revizyondaki
deferi malirmdur. Altmrnda gerekli ihtimam gdsterilme-
lidir.

Revizynoa i'i,bi 1/25.000 dlqekli haritalar igin ihtiyag du-
yulan hava fotofraflan mikyas:ntn, minimum 7/25.000
olmasr gerekli ise de, revizyon gahgmalarrnda segilecek

biilgelerde iincelikde rol oynayan faktijrlerden birisi de,

1/5.000 lik gahgmalar ile koordinasyondur. Zira, yaprlmrq
olan 115.000 likler, ait olduklan L/25.000 tilqekli haritala-
nn revizyon gahqmalannL genig iilqiide hafifleteceklerdir.
Dolayrsiyle :

(1) Bitirilmig ve yaprlmakta olan 7/25.000 iilgekli hari-
talarm revizyonunda, ihtiyag duyulan fotograflarrn
qekimi srmrlamr.

{2) Heniiz yaprmrna gegilmemig ve fakat, pl6.na ahnmrs
1/5.000 rilgekli harita sahalartrun, 1/25.000 de$I,
7/74.000-l/2A.000 <ilgekli hava foto$aflann:n ge-

kimi :

- Hem, 7/5.000 lik haritalar igin yeniden fotofraf
gekimine lilzum bwakmaz, ekonomi saf,lar,

- Hem Ugug Birlik Komutan}frun yi.ikiinii hafifletir,

- Hem de, l/25.000 lik harita"lann revizyon gal6-
malarmda rahathk ve srhhat saflar.

Bu basamaktaki gahgmalar ile yapilmtg ve yaptlmakta olan
koordinasyona ra$men,

- Haritalara gegirilemeyen,

c.
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- Gegirilenlerden qiipheli kalan, kontrolu 6ereken,

- Ve yaprlmakta olan ayrmtilar, tesbit edilmiqtir.

Bunlar arasrncla da, foto{rametrik yolla yaprlacaklar :

- Orman sahalarr, $ehir igi ve chgrndaki, sayrsr gok bina_
lar, Yollar, Kanallar., Bitki cirtiileri v.s....

- 7/25.0A0 veya da"ha biiyiik dlgekli harita, pldn v.s. do_
klilnanlardan temin ediiememig :

BzLraj, F abrika, ayvalr yerler,cleki detaylar", krsacasr, sayrst gok ve
bilhassa pilot'bcilgelerdeki yeni de!.iqik1ikler,

HAT'trRLATNIA defterinin, fotogrametri boliimiine not edilir.
$tipheli olan, fotogrametrik )/olla da ahnamayacaklar ve yaprlmakta olan,
tesisier de (Elektrik hailar:, yollar, kcipriiler v.s.)

HATIRI-ATI,{A defterinin arazi brjliimiine kay.rt edilir.
GAYE : Arazideki gahgmayr AZALTT{AK, krsa zamand.a, srhhaili ola-
rak, Revizyoncu-Topofrafa Ctigecek pafta adedini arttrrarai<, COI( iS
YAPMAKTiIT.

- FIer harita iizerinde, Biiro-Revizyon gahgmalarurrn rnunta-
zarfranr yaprlmalan yaninda,

- Yrlhk gahgma pro$ramrna ahnmrg, yani revizyon cincelisi ve-
rilmig bu iraritarar iizerinde, IHMAL EDILMEMESI gereken,
agasrda ki hususlarda titiz davranrlmasr, revizyon garrgmalarr-
nln en krsa zamanda bitirilmesini saflayacaktrr :

d. Revizyon gahgamla. sayfa 11 deki gemada berirtilen sl-
rayla yaprlmahdrr. Bu gahgmalara, sonbaharda (Mesel6, Ekim ayrnda)
qekilecek hava foto$raflarryla baqlanrsa :

1-1'5 ay iginde (Kasrm-Aralrk) Anarrz tesbit galNmasr bitiri-
lenler ile fotograrnetri basamagtna gegilir.

Mayrs'cla biiro revizyon gahgmala' bitirilmig (basrma kadar ge-
ne kontrollarla, Revizyon devam edecektir.) olan paftalarrn arazi gahg-
malanna gegilirse ve miiteakiben :

- Biiro gahgmasr bitirilenler Araziye,

- Arazi gahgmasr bitirilenler Biiroya, bekletilmeden gcinderilerek
gerekii iSlemler yaprlrrsa, netice 5u olacaktrr :
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(1) Gelecek Ey4til ayrnda tiim foto2jrametrik gahgma,

(2) Ve Ekirn ayrnda tiim a"razi qaltgmasr bitecek,

- Keza, Ekim ayrnda, tinceden topopfrafik Qahqmalan bitirilerek
gcinderilen ve karto!.rafik tersim galgrnalan bitirilenlerde de

(ki Revizyona t0bi haritalarin %50-55 ini kapsayacaktrr.)
Revizyon gahqma stiresi en gok 1,5 sene olacaktr.

Bu arad.a, aqafida belirtilen hususlara da dilikat edilmelidir :

e. Yrlhk biiro reviayon qahqmalar:nrn, fotogrametri deiil'
arazi basamafrnda ve hatta arazi dijniigi.inde dahi bitme-
yecefi unutulmamaltcir.
Dolayrsiyle, gerekli dokiiman ve bilgi temini, muntazaman
devarn etmelidir.

f. Liizumlu dokiiinanlar, arazidel<i ekiplere de ulagtrtlarak
veya bilgi verilerek, SIHHAT ve SURAI sa$lanmahdr.

g. (1) Elektrik hatlan cinemli ayrmtrlardr. 2 nci basamak
olan anaiiz ve tesbit krsmrndaki qairqmalar ile, ener-
ji ve nakil hatlannrn :

- Some ve direklerinin YERLERI,

- Yi.ikseklikleri (7 m - 60 m arasrnda deEiSir,)

- Nurnaralan.

- Ve paftalara giriq-grkrg yerlerinde, adlart (Yol-
larda oldudu gibi) yazrlmahdrr. Zira bunlar, harita
ile ilgili tiim gahgmalarda srhhatli bir nirengi vazi-
fesini gorecek ve koy elektrifikasyon hatlannrn ha-
ritalara gegiriliqlerinde de, belirli baglangrg noktala-
rr (Brangman olan yerlende) olarak gahgmayr ko-
laylagtrracaktr.

(2) Revizyonu yapilmakta olan haritalann, baskr basa-
maSna }iadar arahkstz devam edecek olan biiro re-
vizyon galtgrnalariyla, Tiirkiye Elektrik Kurumu
(TEK) ve ilgili kuruluglardan temin edilecek olan
7/2000 tllgekli profillerde, brangman yerleri ile so-

melerdeki ara.hk agrlan ve cm ye kadar dlgi:lmiig
mesafeler, elektrik hat giizergdhlan:nrn ilgili 1/25000
iilqekli harrtalara SIHHATLI olarak gegirilmesinde
kolayhk sa$larlar.
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(3) Bu arada, hatrrlatma defterinin foto$rametri basa_
ma$rna : (Enerji nakil hailannr igine alan camlarda
giiriilebilen direkler varsa)

- 2 nci basamakta (Analiz-Tesbit) haritaya gegi_
rilenlerin kontrolii,

- Unutulan veya gerekli dokiimanr almmayanlarm
konumu igin, gerekli not kaydedilmelidir.

l.

h. Bilhassa, tid,m I/28000 rilgekli haritalann sahalarma
yaprlmrg 7/5000 dlqekli haritalardan :

giren

(1) 1/250A0 rilgekli haritalara konumu yaprlmrg olan de-
taylarm kontrolii,

(2) Ve konumu yaprlmamrg ayrmtrlarm da ahmr bakl_
mrndan faydanilmasr ihmal edilmemelidir.

Analiz-Tesbit basamafrnda, revizyonu yap.rlan harita_
lardaki, ilAve-silinecek-defigecek her detay, orijinal ka_
nava iizerine konmug olan astrolonlara srhhaili olarak iq_
lenmelidir. Bu arada :

- giipheli katan,

- Ve yaprlmakta oldufu bilinen detaylarm d.urumu
hakkrnda devamh bilgi ve dokiiman temin edilebilirse:

- Revizyonun tam ve srhhaili yapr,lmasr,

- Arazide her paftaya dtigen revizyon yiikiiniin azal-
masl,

Ve dolayrsiyle de, topograflann yrlhk revizyon_bii_
tiinlemesi yapacaklan patta adedinin, artmasr saf_
lanacaktr.

(1) Bu arada, meskfin yerleri kapsayan harita sahalann_
da, revizyoncu-topografin, yerinde tesbit ve adlan_
dumasr gereken ayrrntrlar (Vitayet_Kaymakam-
hk - Hastahane - Okul - Jandarma komutanh_
gr - Yollar. vs.),

- Iller bankasr,

- Kara yollan Genel Miidi.irtiifii,

l.
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J.

- Ve belediyelerin ilgili kuruluglarrndan, temin edi_
lecek biiytik iilgekli harita ve pldnlardan faydalanrla_
rak iglenebilir.

(2) "Revizyon tarifi ve liizumu" biiliimtinde de belirtildifi
gibi, revizyon gahqmalarrnda, (Zelz,ele ve heyelan bril_
geleri hariq) miinhani ve kot kontroluna liizum yok_
sa da, mevzii olarak, bilhassa meskfin yerlerde mey_
dana gelen bu istisnai durumdaki defigiklikleri kap_
sayan haritalar, araziye grkmadan, iller Bankasr Ha_
rita Dairesinden temin edilecek dokiimanlar ile re_
vizyona tabi tutulabilir. Zira ilgili miiesseselerce, bu
gibi hallerde vukua gelen de$qiklikler, ivedilikle ya_
prlan biiyiik cilgekli harita ve plAnlar iizerinde tesbit
edilmektedir.

Dolayrsiyle, gerek fotogrametri ve gerekse topogra-
fik bog-ig ahmma bag vurmadan yukandaki dokii_
manlardan t 

_,

- Tahvilen. ve

- Reprodiiksiyon ite, L/2E.OO0 e ktigiilterek yaprla_
cak biiro revizyon gahgmalanyla :

- Daha siiratli,

- Daha srhhatli,

- Ve daha ucuza bir semere elde olunur.

Yaprlan biiti.in istihbarat netice,lerini,

- Hatrrlatma defterlerinin ilgili basamak ve bciliimlerine,

- Koordinasyon yaprlan kuruluglann mevcut tablo liste ve_
ya dosyalanna,

- Her Haritanrn istatistik cetvellerine, muntazaman not
alrp iglemeyi de asla ihmal etmemelidir.

Ancak bu plinh gahgma neticesinde, arari ekiplerindeki :

- Personel,

- AraQ,

- Yaprlacak iq giicii,

k.
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miktarrnm tesbiti ve gerekli isteklerin d.aha isabetli olabi-
lece$, hatrrdan qrkanlmamahdrr.

3. Fotograrnetri tsasarnafi :

Bu basamakta yapilacak olanlar beilidir. Yeniden kiymetlend.irilen
bir paftada oldufu gibi, ilgili 7z-].9 camrn hepsi konurmaz. Kag tane ve
hangi camlarrn konup, nerelerinin k;.ymeilendirilecefi tesbit edilmigtir. BU
TESBITTE, KENAtrTI,ASMALARDA DO'}ACAK AI(SAKLIKLARIN
DIKKATE ALrN.r\{ASr QOK ONEMLIDIR.

Fotogrametri basama$rnrn iLK revizyonu yaprlan paftalardaki yii-
kii, o paftalarrn her cepheden kontroliinii ka.psayacafindan, gok fazladrr.
Qegitli nedenlerle (Bog ig, F oto-kopi yamalarr, operatiir veya tesbitginin
hatalan v.s.) rakrra ve baz ayari anormallikleri giister.en sahalarrn, son
camlardan istifade ile, (Biiyiik sahalan kapsryorsa, rrAVAi NIRENGI
metoduyla) daha srhhatli aletlerde yeniden yaprlmasr gerekecektir. Dola-
ytsiyle, iLK revizyonu yapilan bu paftalarda, biitiin ilgili camlar.rn konul-
masr faydairdr.

Konulan carnlardaki detayiarin, teker-teker kontrolijne liizum yok
ise de : Ifatrriatma defterinin, Fotcgrametri basamafina yazrlmamrg olan
ve Analiz-Tesbit safhasmda giizden kagan, ilave edilecek, silinecek ve
De$igmig olan cletaylar :

operatrir taraf:ndan, cam ve haritaclaki aynntlran teker-teker
kontrol edilerek, grizden kaganlarda gereldi iglemierin yapilmasr SAR'r-
TrR. Bu safhada kalemciye diiqen yiik fazlad:r. stereoskop altrnda fotof-
raflari, haritanrn ilgili krsmr iie dikkafle kontrol edip, operatcirii uyarma-
sr gerekir.

2 nci basamakta, haritaya gegirilen detaylann da rgr{r a.ltmda: INCE
bir baz ayarl ve KABA bir rakrm ayarr, Revizyon gahgmalan igin kifi de-
recede srhhat temin eder.

Nor : tr- unutmamak gerekir ki, haritanrn yaprhgmda pianimetrik-De-
taylann srhhat derecesi iyi ise, fotogrametdk krymeilend.irme
ile yaprlacak olan bu B ncii basamaktaki gahgma miisbet netice
verir. Aksi halde bu haritanm yeniden yapdmasr icap eder.

Dolayrsiyle, lcu basamak bir nevi kontrol vazifesini de griri.ir.

II. Daha ewel belirtildi$ gibi, Revizyon gahgmasr, bir bina insaa-
trna da benzetilebilir.

- 1 nci basamak, bu ingaatrn temetidir.
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- 2 ve 3 ncii basamaklar ise bu ingaattaki kalfa ve iggilerin, temelin
iistiinde yaptrklandrr. iyi yetigtirilmig ustalar ingaatr daha diiz-
giin yaparlar, ki bu da, miiteahhidin (Harita Genel Miidiirliigti)
KALIFIYE iggi segmesi ve gerekli FEDAKARLIGI yapmasrna
bafldrr.

Daha ewel belirtildifi glbi, fazla bir geligme gdsteren gok sayr-
daki (Bilhassa gehir biilgelerinde) plinimetrik detaylann ahmr, bu basa-
makta yapilrsa da; irtibatrmrzr eksik etmeyece$imiz ilgili mercilerce,
(imar ve iskdn Bakanl:S'r, Kadastro, iller Bankasr...), yaprlan 1/100C
1/2000-1/5000 rilqekli (muntazaman REVIZYONA TABI TUTTUKLA.
RI) haritalanndan istifade edilebilir.

Bilhassa, Revizyon cincelifi almrq haritalarrn, biitiinleme tari-
hinden bu yana geQen devredeki gehir iginde ve civannda :

- Yeni ilAve, (Bina-Yol-Park-Qeqme v.s..)

-Silinmig (" " " " )

-Defiqmig ( " " " " )

detaylar, kolayhkla ve srhhatle iglenebilirler.

Bazr gehirlerde, okadar siir'atli defigme ve tekdmiil olur ki ; Kar-
tografik olarak seyrini takip etmek ve biitiin detaylan, binalan, en son
durumlanna giire teker teker giistermek miimkiin de{ildir. Her ne kadar,
Kartografik-Tersim (5 nci) basama$nr ilgilendirirse de, bilinmesi fay-
dahdrr.

Ekim 1966 tarihli "Bultenin d' fnformation" da da agrklandr$ gibi,
rGN'de 7/25.000 lik haritalann revizyonlannda gehir bcilgelerinde tat-
bik edilen gahgma sistemi giiyledir :

IGN biitiinleme ve revizyon galrymalarrnr hafifletmek igin, bazt ba-
sitlegtirmeieri kabul etmigtir. Bunlar, haritayr, kullanacak olana faydah
hakiki bilgi ve detaylar: ka.ybetmeksizin, son dumma sokulacak gekilde
yapma yoludur.

Her haliik6rda, herkesin gidebilecefi sahalar, Bilhassa yollar gibi
umumi yerlerin, harita iizerinde detayh ve srhhatli olarak g<isterilmesi griz
iiniine ahnmaktadr.

a.. Biiyiik gehirlerde :

(1) Binala'n gtisteriligindeki basitlegtirme, adararm (bloklann)
hudutlanm muhafaza ederek yaprhr. Genel olarak, yollar ile smrrlanmrg

- .).t -



olan binalar da, baskrda tefriki saf,hyacak, iki farkh tram ile def,igik iki
renk kullanilrr.

(2) $ehrin ntvesini teqkil eden, ana krsmrndaki inga sahalan, ada-
larrn sahasntn 7c50 sinden daha biiyiik bir bdlgeyi kaplamrg ise, binarann
ig avlularr gdsterilmeksizin, biitiin ada koyu gri tramla kapatrlmaktadrr.

(3) Yalnu segilmesi kolay olan ve rciper vazifesini gcirecek (cami,
Kule, su deposu, anten gibi) detaylar, belirtilmelidir.

b. Kiigiik qehirrerde : bu problem daha iinemlid.ir. Zira, buralarda
yanyana oian sayrsrz kilqiik bahgeli evler ve biiyiik topluluklar, bilhassa
gok hareketli teqekktillerdir. Biiyiik topluluklar, hakiki qekilleri ile g6ste-
rilmekte ve fakat ingaat sahasr, ait oldufu blokun To 2O sinden fazla ise.
gehrin merkezindekilere nazaran, daha agrk gri renkli tramlarla kapatrl-
maktadrr."

Arrzah olan yerlerdeki revizyona t6bi tutulacak detaylarm, Fotog-
rametrik yolla (3. basamak) ahnmalarrnrn :

- Gerek srhhat derecesi,

- Ve gerekse siirat bakrmmdan plf,,nqete ahmryla kabili kryas or-
madr$r agrk bir gergektir.

Daha ewel berirtildifi gibi, maksat her paftaya diigen arazi ga-
Itgmalarmr azaltmak, dolayrsiyle harita yaplm siiresini ve rilii zamanr mi_
rumuma diigiirmektir.

a' Revizyona tabi detay adeti fazra oran ve fakat, fotograf agrfr
olan yerlerde :

- Sadece camlann miiqterek sahalarmr iglemek,

- ve geriye kalan sahayr Bo$ is olarak, biitiinleyiciye brrakmaktan
kagrnrlmahdrr.

(1) Diiz arazidekiler : Mtigterek sahalar drgrnda kalan tek foto$-
raflardaki iglemler, haritala'na rahailrkla gegirilebilir. Srh-
hat derecesinden asla end.ige etmemelidir.

(2) Anzah biilgedekiler : Bunlar da iglenebilir. Fakat, miitea_
kip revizyon devresinde kontrolii ve icabmda, fotogrametrik
krymetlendirme ile yeniden yaprlmasr igin, Nor ALMALTDTR.
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b. Fotogrametrik krymetJendirme (3. nci.i) basamafmda :

- hs" halinde,

- Teghisi giig ve,

- G6,ri.ilmeyen detaylar hakktnda :

(1) Ait olduiu "Pafta-Hatrrlatma Defterlerinin" arazi boliimtin-
deki ilgili sa5rfasma not konmalt,

(2) Ait oldufu fotograf ve haritalar i.izerine igaretlemeyi de

UNUTMAMALIDIR.

HATIRLATMA DEFTERi,Revizyoncunun BEYNI'dir.

ARAZI QALISMALARIMN NEDENI

Bu safha, "cinceki 3 basamakta yaprhp elenen ve arazide yaprlmasr
gereken gahgmalarr kapsayan, 4 ncii basamaktrr" diye basitge dzetlenip
tarif edilirse de, qok dikkati gerektiren, bu safhaya kadar gelmig bir ga-

hgmanrn, QATISINI-DAIIINI tegkil eden bir safhadrr.

REVIZYON qALI$MASf, bir bina inqaatma benzetildiydi.

- 1 nci basamak TEMELI

- 2 ve 3 ncii basamaklar da, temel iizerinde yaptlanlar idi.

- 4 ncii basamak ise, bu binann gatrsr-darrlr--drr.

Ortada bir gerqek vardrr. Temeli veya damr sa$lam olmayan,
veya eksik bir binada oturulamaz. Oturulsa dahi, (Haritayr kul-
lananlar) devamh-HAKLI tenkiUerde bulunurlar. Neticede,
evi bile terkederler. (Haritalardan istifade edemezler.)

- Bir ingaatm tiim MiMARi PlAn ve PROJELERI, ne defer ve
ROL tagryorsa, Hatrlatma defteride, bu gahgmalarda ayru ro-
lii oynar, Revizyonculann klavuzudur.

ARAZIDE NELER YAPILACAKTIR

1. Harita iizerino iglenmem$-ilAvE edilecekler,

a. BO$-IS

- Gerek fotoiraf almrndaki bindirmelerde, havada nadirende ol-
sa, hortum tesiriyle do{an, ugagm ani safa-sola diiniiglerine,
foto operatiiriiniia intibak edememesi
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- Gerek ugak ile arazi arasrnda kalan bulut cirtiileri,

- Gerekse, kaldrran ve bastrran hava kiilesinin, ugafin burnununda
dofurdufu efilmeler (ki bu atmosferik etkiler bilhassa yazrn
olur. ) v.s...

sebebiyle, bu fotof,raflann kapladifr sahalar,:n deferlendirilme-
si' giigliikler yaratrr. Dolayrsiyle, SONBAHAR da foto$raf ah-
mlnln liizumu, burada da agrkca ortaya qrhmaktadrr.

b. Fotogrametrik krymeilendirme basama{rnda kullanrlan hava fo-
tofraflar:nrn, gekiliq tarihinden (giin/Aylsene) sonraki olan de-
figmeler.

c. Kullanrlan hava fotoSaflarrnda gtiriilemiyenler :

(1) Kiiqiik detaylar,

(2) tr{eyva-Sebze bahgelerinin tel giileri,

(3) Kaynaklar-Kuyular,
(4) Igaretlenecek (P. T. T.-Jandarma-Berediye) binalar,
(5) Bitkisel iirtii altr,nda kalan ; bina-su-yol-patika-park

bad,

(6) it-itqe hudutlan v.s. . .

d. Hava fotofraflarmda tam segilemiyerek, yerinde tetkiki gereken,
giipheli kalanlar :

- Yarma-dolmalar,

- orman igindeki agrran patikalar - yolrar-binalar - gegmeler,

- Bitki iirtiilerinin cinsleri, (Meyva ve Afaglarrn v. s..)
- Kar <irtiisii altrnda kalanlar,

- Kiiqiik su birikintilerinin mahiyeti,
e. Analiz Tesbit ve fotogrametrik krymeilendirmede, (foto$raf-

larda oldufu halde) gcizden kaganlar.

f. Revizyon sahasrnda bitmig olan yollann nivelmanl"

g. Gerek A-Bi.iro safhasmdaki Istihbarat ve Analiz-Tesbit,
Gerekse Fotogrametri basamafinda olsun, yaprlmrg ve fakat hari-
talar iizerine srhhaili iglenecek bilgi ve dokiimanlarr eksik olan de_taylar, (Elektrik hailan Sibi . .)
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Yanhg veya de$igrnig olanlan diizeltmek-sihnek :

- Gegilmesi guq olan yollar, (yerinde tetkikle)

- Hendek yerine git olanlar,

- Afaglann iirtti.ifii nehir yataklarr,

- Orman iginde, agrkhk-bog olarak gcisterilen yerlerin (Kesim
mi-Tamamen bogmu) hakiki durumu,

- Kiiqiik muvakkati su birikintisimi, devamh bir gdlciikmii?

- Ki.iqi.ik bir bahgemi-kultibemi v.s. ..

Haritamn Revizyonu giiniine kadar geeen devredeki yeni isim de-

$iqmeleri vo ilA,ve isimlerin, (Biiro gahqmalartnda, Toprak-Su ve
ig igleri Bakanhsrndan ahnan bilgileri miiteakip) yerinde son kon-
trolu.

ARAZI qALI$MA HAZIRLIGI

Arazi-Revizyon gahgmasrnr ypack giirevli biitiin topograflarm,
ONCpLixt E, Haritalann Revizyon gahqmalannda :

- Arazi safhasrndan dnceki 3 basamak hakkrnda,

- Arazide, KENDILERININ, neleri-nasrl yapacaklarmr ve,

- Miiteakip gahgmalardaki, arazi basamaf:run fonksiyonu,

Agrkca anlatilrp, efitilmeleri gerekir.

Yeni yaprlan bir haritamn BUTUNLEME I$i, fotolraflarm gekilig
tarihlerinden sonraki en az 7,5-2 sene iginde zuhur eden, Defigmig - Ild-
ve edilmis - Silinmis DtrTAY ve ISIMLERIN iLK tesbitidir.

REVIZYON BUTUNLEMESI ise, haritalann biitiinleme tarihle-
rinden bu yana, veya son rwizyon tarihlerini miiteakip, geQen belirli za-
man ve gerekli fotoiraflarrn gekiminden sonraki en fazla 1 sene igindeki
defigmeleri kapsayan ve arazi yiikiinti en a?,^ indirecek bir qal6madrr.

Dolayrsiyle, az ve basit bir ig olarak miitalia edilebilir. FAKAT,
ilk senelerde, TOPOGRAFIK BUTUNLEMEDEKI kadar bile ig beklenil-
memelidir. Ztra, srayla inilmesi gereken revizyon basamaklanndaki ga-

lrgmalarla, eldeki paftanrn her ydnden KONTROL editdigi diigiintiliirse,
ilgili gahgmala.nn RAYINA OTURUSUNU ve topograflann, REVIZYON
BUTUNLEYICI olarak yeterli EGITIM ve TECRUBE Sahibi olmalarin-
dan sonra sthhatli sonuglar elde edilebileceii unutulmamaltdr.

2.

o.
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Ivpolflfl,E istenen LOKAL sahalara ait, askeri ve sivil iinitele-
rin, <izel olarak, smrrlandrnlmrg revizyon istekleri drgrnda, resmi Revizyon
gahgmalannda TAHDIT xONUI-MAMALIDIR.

Topofrafik-Biiti.inlemeden gok daha STHHATLI ve s{JRATLI se-
mere verebilecek olan bu 4 nci.i basamakta, ilgili haritalarda (Hatrrlatma
Defteri ve Istatistik cetvelerinden faydalanrhp) nelerin yaprlaca$r,
Adrm-Adrm biitiin paftanrn dolagrlmayaca{r nazan itibare ahnarak :

- Yeteri kadr Ekip ve postalrm,

- Gerekli Araglarrn,

- Liizumlu malzeme v.s. nin tesbiti yaprlmhdrr.

REVIZYONCU_TOPOGRAFTA NELER BULUNMALI i

1. Qahgma yapaca$r r/z1}}o rik orijinaneri, Astrolonrarryre,
(Ki giinliiK yaprlan ig, MUNTAZAMAN_DIKKATLE ve TEMIZ
olarak, bunlar i.izerine gegirilecektir.)

2. Her paftanrn, HATIRLATI\{A DEFTERI

3. " ,, , I\{ALOMAT KARNESI

4. '' " , iSiM DOGRULAMA TABLOSU (EK_4)
5. " ,, , HAVA FOTOGRAFLARI

6. STEREOSKOP

7. ALIDAT OLOI,IETRIK

8. Ve gerekli di$er malzeme

Nor: Aranye grkrlmadan cince, Revizyon Biitiinleyicisnin, ihtiyacr
olan malfimatrn temininde (bak Ek : 2) yapacafi Arazi-Biiro
gatr5masrndaki SOHBETIMSI-ANKETLER igin, ilgiti mer_
cilere :

-EK:1-A
- EK : 1-B de gristerilen resmi yazilarn giinderilmesi gerekir.
Bd,ylece kendilerinden istifade edilebilecek ilgili gahrslarrn, (Bele-
diye Bagkanr, DSf, ySE, Arazi sahiple'i, ve bdlgeyi iyi tanryan ki_
giler, gobanlar v.s.) tesbit edilen ?,aman ve yerde hazrr bulunmalan,
talep ve temin edilmig olur.

(Er(- 7)

(EK-5)
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1.

2.

Uyulmasr gereken iinemli iki husus vardrn :

Tercihan, ayni 1/50 000 veya 7/700 000 lik sahalara giren 1/25 000
iilgekli paftalarrn aynr revizyoncuya verilmesi,

Komgu paftalarda gahganlann, kenarlaqma igin ?'a,man zaman bir
araya gelerek :

a. Edindikleri tecrilbeleri,

b. Kargrlagllan zorluklar,

c. Ve yapacaklan tenkit ve tavsiyeleri biribirlerine siiyleyerek, yek-
nasrkhfin temini yoluna gitmeleri faydaltdr.

ARAZIDE YAPILACAK I$LER

Arazideki Biiro Qahgmasr :

ilgili kiqilerle, tesbit edilen yer-giin ve saattaki, sohbetimsi top-
Iantrda, E,K-2 deki ankefler yapllrr. Bdylece, arazide yerinde tet-
kiki icap ettirecek detaylar, son bir elemeden daha geger.

Bu arada, bilgisi temin edilemiyen veya giizden kagan, fakat RE-
VIZYON I$ KAPSAMINA giren, (Mafaralar, arkeolojik yerler,
v.s... ) ve yeni deSigmeler de iifrenilip, haritanrn ve mevcut fotof-
raflarm stereoskop altrnda temin edece$i tabii gcirilglerin kilavuz-
lufu ile, az-qok yerleri tesbit edilerek, ilgili Hattrlatma defterle-
rine, harita ve fotofraflarma not ahp igaretlemelidir.

- Hernekadar, hatulatma defterleri Revizyoncu-topofrafm beyni,

- Harita ve fotoiraflar iizerine konan igaretler REVIZYONCU-
NUN KILAVUZLARI ise de,

Istisnai durumlarda, CANLI KILAIiUZLARA da ihtiyag duyulabi-
lir, Revizyoncu, bu kigileri, (1. a) de yapacafr anket esnasmda tes-
bit eder.

Arbk revizyoncu, araziyi adrm-adrm dolagmaktansa,

- Nerelere gidecefini,

- Neler yapaca$nr,

Tam manasryla anlam6-iifrenmigtir.

- Qahgma giizerg0hmr tesbit eder, hesaplar.

- Qahgmasrnr pldnlar

1.

a.

b.
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a.

Arazide dola$arak :

unutmamahdrr ki, Biiro-Revizyon gahgmalarrnda, haritaya gegi-
rilen her detay da, birer krlavuzdur.

- Bilhassa, Y. Enerji haila'ndaki some ve direkrer, topografik
gal6malarda, ilerden ve geriden kestirmelerde, kolayca g<iri.ile-
bilecek, Riiper-Nirengi roliinii oynayacaklardrr.
Btiro gahgmaslnln bir kontrolii olarak, en az B Rubu muhitte
bulunan nirengilerden istifade ed.erek, bu some ve d.ireklerin
kontrolii, faydahdr.

Ahnacak detaylar, koruluk ve ormanhk bcilgelerde ise, poligon
usulii ile, 2 defa yaprlarak ahnmahd.r.

Haritanrn pldnimetrik olarak, az srhhaili kabul edilen (Some, Di-
rek, Nirengi balizieri, sivri tepe ve tek detayr olmayan) yerlerde
ilerden ve Geriden kestirmeler yaprlmamahdr.
Bu durumda, giipheli olan detaylar, stereoskop altrnda ilgili foto!.-
raflarrn tetkikiyle tesbit edilir, fotofraf iizerindeki yeri, i$neyle
delinerek,

Hatrrlatma defterine not ahnr ve arazi dciniigiinde, skeg-Master
veya fotoframetrik krymeilendirme alefleriyle, rahattrkla gegirilir.
Srhhaui bir haritada, ilerden-Geriden kestirme ve poligon gahg-
malan ile, her detay srhhafle konabilir.

Istinai haller hariq KoT KONTROLU Revizyon gahgmalan igine
girmez ise de :

- il6.ve edilen detaylann (Istanbul bo{az kdpri.isii ve qevre yollan,
kanal, yeni dere yata&, baraj sahasl v.s.), haritadaki miinha_
nilerle bir harmoni yaprp yai:madrf'dan emin olmak iein (Bil-
hassa gcize garpan anormallikrerde), rakrm kontrolu yaprlma-
hdrr. Bunun igin de detaylann yakrnlanna, rakrm noktalan atrl-
drirnda, bariz bir hata giiriiliirse, mevzii ve civar miinhanilerle
akordu giizeterek tashihi yoluna gitmek faydahdrr.

- Tepe, boyun veya her an lAzlm olabilecek yol kavgaklarr, yeni
kcipriiler ve nivelman pasajla' gibi hassas rakrm isteyen, hari-
ta iizerinde dnceden yapil.msrna liizum giirti:lmemig noktalann
tesbiti istenildifinde :

(1) Revizynocu bu noktalan, maltrmat kanresinde igareflenmig
olan, eski-belirli kot noktalarrna baflayaralr hesaplar.

b.

d.
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(2) En kijtii ihtimal olarak, altimetrik poligon ile, (Barometre
ile) bu noktalarm kotlarr bulunur.

Revizyon- Arazi gahgmalan esnaslnda, bittigi gdriilen veya yapil-
makta olan yolun bitmig krsmrnda, nivelman gahgmalarr da unutulmama-
hdrr.

Arazi gahgmalarr esnasrnda, genel olarak harita tizerindeki di{er
pldnimetrik detaylarm, teker-teker kontroliine liizum yoktur.

Revizyoncu arazinin :

- Ne sistematik yaptsrnr,

- Ne hava fotoiraflannrn gekiminden ewelki,
- Ve ne de, mevcut detaylar,ln harita iizerinde olup olmadr$rnr,

veya,

- Do$u konulup konulmadr{mr,

KONTROL ve TESBITE MECBUR DEGILDIR.
Fakat unutmamahdrrki, bu haritalarrn iLK BUTUNLEME gahgma-

larmda :

- Hava fotofraflarrndan,
- Revizyon metodundaki gahqma basamaklanndan,

- Ve bilhassa Revizyondaki SIHHAT derecesinden mahrum kalm-
m,lStrr.

DOLAYISfYLE, ancak gok miiLhim olan yerlerde, yeni pld.nimetrik
detaylann ahmurda, eSer bir IRTIBATSIZLIK giiriiliirse, bu tashihin ya-
prlmasl gerekir. Ornek :
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Arazide giiriiyoruz ki, B binasrndan, YENI bir A binasmm duva-
rrna gekilmig bir elektrik hattr var.

- B binasr haritada mevcut eski bir bina ve,

- Kiigesinde de bir elektrik direfi mevcut.

Buraya elektrik de getirilmig.

- C binasr da mevcut.

itk biitilntemesi yapiimrg olan eldeki haritada, bu detayiar yer de-
grgtirmemiq. FAKAT :

- Son fotofrafta gciriilen, fakat hartaya ahnmamrs olan bir A bi-
nasr, haritada yok.

- A binasrna, B den d.e elektrik hattr getirilmiq, DERHAL, bir
geriden kestirme yaparak,

- A binasr haritaya gegirilir.

- A-B elektrik hattr da gizilir.
Bu iglernleri miiteakip,

- Arazide A-B elektrik hattrnrn sa{rnda olan C binasr

- Pafta iizerinde solda kalmrg ise :

Bu duruda 2 ihtimal vardrr.

1. C binasrnrn yeri yaniigtrr.

2.A"",'
Kontrolu yap,rlmahdrr. $oyleki :

1. Revizyoncu A'ya istasyon kurar,

Paftayr, DE yolu istikametinde cihetler

Pafta iizerindeki AB hattr, arazide B'den geqiyorsa :

- A'nrn yeri dofru

- C nin yeri iratahdrr.

,C nin yeri, harita ilzerinde diizeltilir.

2. AB hattr, B den gegmiyorsa, aletimizin mrstrasr pafta tizerindeki
B noktasr etrafrntla, arazideki B den geginceye kadar kaydrrrlrr.
Gegtifinde AB hattrnrn yolu kestifi yere gdre, A binasmm yeri tam
olarak bulunmus olur.
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C - 5- a Arazideki Topofrafik--Revizyon gaitqmalan esnasrnda :

aqafrdaki hususlar Topograf tarafmdan yapllmamaltdrr.

(1) Gerekli, (istenen-srhhatte aplike edilmelerini safltyacak)
dokiimanlarr Revizyon bolilmiince temin edilmig detaylar,

(2) Arazideki Topografik-Revizyona tA.bi olan harita sahalarm-
daki revizyon galqmalarrnrn bitigini miiteakip yaprlmrg oldu-
g'u tesbit edilerek, gerekli dokiimanlart temin edilmig detaylar,

(3) Revizyoncu-Topofraf taraftndan, arazide konutnu miigkiili,t
do{urmug ve fakat, elindeki fotofraflara gdre, dijni.i$iinde
Skeitch-Mas'cer veya Fotoframetrik yoiia ahmr :

- Daha SIHI{ATII,
- Daha QABUK, ) 

miimfriin olacak detaylar,

c-5

({) Arazide (merkezde) yaptlmast ldzrm gelenlerden, eksik veya
giipheli kalanlar,

- IIATIRLATN{A DEFTERLERINE not altntp,

- ilgili FOTOGRAFLARINA ve

- iigili HARITALARINA igaretlenir.

DAIREYE ddniiqte, yukandaki iglemleri tamamlanmrg hari-
talar, Tersim gubesine teslim edilir.

I{ABER ALMA, BURO - RtrViZYON QALI$MALARINA
DEVAM Edilmelidir.

b. KARTOGP"AFIK QALI$MA

Tersim Basama$ :

Arazi dijniigiinden Tersim basama$na gegigte ve bu basamak-
daki Qah$ma mi.iddeti igerisinde yeni elde edilen YETERLI
BiLGi ve DOKUIT{ANLARDAN miimkiin olanlar igin de, BU-
RO-REVZYON gahgmalan devam eder. Bu devrede, her
haritanrn :

AQIK-MAVI pozitif kopyalam, iizerire, o ana kadarki reviz-
yona tAbi olan

ilive edilmig,

SilinmiS,

Def,igmig detaylar gegirilir.
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Hernekadar eldeki paftala.n basrma grinderiligi, o yr,lki revizyon
gahgmalannrn bitigi olacaksa da, miiteakip revizyonlan igin gerekli olan
ergiv ve istihbarat hatta, analiz ve tesbit gahgmalarr, tiim haritalarda fa-
srlasrz devam edecektir.

Revizyon tarihi, kartografik tersimin bitig tarihidir.Bu tarih, paf-
taya kaydedilmelidir.

Dolayrsiyle, aynr haritalarrn miiteakip revizynlaonnda iglem gci-
recek a5rrrntrlar, bir ewelki revizyonlarrnrn kartografik tersim gahgmala-
rmrn bitiginden sonraki olan detaylardrr.

C - 5-c Basrm $ubesinile :

(1) Bu agrk mavi harita kopyalannrn filmleri ahnrr,

(2) Argivdeki ginko kahplar ahnrr, (1)' deki filmlere gcire,
rritiiqleri yapdrrsa :

Revizyon gcirmiig haritalarm, yeniden kahplarrnr yap-
maya iiizum kalmaz.

NOT : Stoku bitmig veya mevcudu fazra olan, revizyona tabi kilrnmrg
sahalara ait haritalar iizerinde de, bu iglem yaprlarak, yENi_
DEN BASKIYA GEQMEDEN, bu eski basrlmrg haritalardan
istifade edilebilir mi ?. . .

Ilgili yetkililerin, bu hususta aragtrrma yapmalan, faydah
olacaktr.
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T. C.
M. S. B.

HARITA GENEL MTIDURLUGU
ANKARA

Ankara / / 19.....
Zata Mahsustur.

KONU : Tiirkiye'nin 1/25 000 rileekli haritalanrun
REVIZYON QALr$MALARI hakkrnda.

EK-1 : Hrt. Gn.Md.li.ifiiniin ... Sayr ve........ tarihli yazrsr.

EK-2 : ig igleri Bakanhfrnrn . .. Sayr ve .. tarihli yaznr.

Say,m Vali,

Ekde giinderilen yazslar malfimunuzdur. Iliniz hudutlarr igine giren
sahalardaki REVIZYON gahgmalan .. gi.inii baglayacak ve
Ekip K.nl ... .. tarafindan yiinetilecektir.

Bu galqmalarrn cinemi iizerinde dikkatinizi gekmek isterim.

Ilinizde, daha cinceki yrllarda, Geodezik nirengi ve Biitiinleme gahg-
malannr miiteakip, basllan bu haritalarda, aradan gegen seneler igindeki
yeni,

- Ildve edilecek,

- Silinecek,

- De$gmig,

PlAnimetrik detaylarrn gcisterilmesi gerekmektedir. Ki buna, RE-
VIZYON denmektedir.

Devletimizin teknik dairelerinin goiunlufunun gahgmalannda, bii-
yiik hizmetler gdrmekte olan L/25.000 iilgekli haritalann Revizyonlan,
arazi gal-lgma safhasrnda, iliniz halkr ve ilgili mercilerin, topofraflanmrza
gcisterecekleri "Kagmrlmaz derecede zaruri olan" yardrmlanyla, TAM ola-
rak yapilabilecektir.
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Bu sebeple, ilinize bafh olan ilge ve bucaklarm, Berediye Bagkan-
larr ve mahalli A,mirlerine gelecek topograflarrmtza, aqafida arzedilen yar_
dtmda bulunmalannt ve her tiirlti kolayhklan gbstermelerini bild.iren, ya-
ztnrzr ve tavsiyelerinizi, gcindermenizi bilhassa rica ed.erim.

- Kendilerine gerekli olan, Topografik-Toponomik ve ihtiyag tlu-
yaeaklan her ge,sit bilgiyi verrneleri,

- Liizum oldufunda, b,iilgelerinde yerleqmelerine yardrm edilmesi
ve biiro olarak kullanabilecekleri bir yerin te.mini.

- Etrafi aglk veya gevrili, ozel-Resmi arazilere girmelerinin ko-
layla-stnlmasr,

- ilge-tsucak yetkililerine bildirerek, ilgili kiEilerin tesbit etlilen
giin ve yerde, yaprlaeak anket toplanhsmda hazrr bulunmalannrn temini.

Acil cevabrnur beklerken, pegin tegekkiirrerimi saygryla arz ederim.

TMZ.A
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EK_18

M. S. B.
IIrt. Gn. Md.liigii
Foto-Topo Dairesi

ANKARA

KONU : Topofrafik malfimat istefi.

. . Belediye Bagkanhfrna.
Ekip KomutanhSrndan

Sayrn Baqkan,

Tiirkiye'nin 1/25000 rilgekli haritalarrndan, belediyeniz srnrlarr
igine girenlerin, REVIZYONU ile gdrevlendirild.ifim malirmunuzdur.

Bu haritalar, birgok merciler ve bilhassa sizler tarafindan da kul-
larulacaktr. Bu bakrmdan, higbir detayrn unutulmaksum iqlenmesi gerek-
mektedir.

Bu gahgmanm yaorlabilmesi iqin, liizumlu bilgilerin temini bakr-
mrndan, belediyenizde (Kaymakamhfinrzda) . . .. /. . . / 19. . . tarih ve
. . .. . saatte haztr bulunacafimr, bilgilerinize arzetmek iizere, bu mektubu
makamrnrza giindermig bulunuyorum.

O giin, sizinie ve kasabanrz hudutlan igini hakkiyle tanryan kapa-
sitedeki, vatandaglanmla kargriagmaktan seving duyaca{rm.

Genel olarak soracafim sualler :

- Yollar, patikalar, Su Kaynaklan (Irmak gegitleri-Yaya Gegit-
leri v. s.) yerleri, cinsleri,

- Revizyon gahqmalanmrzda kullandr$rmlz son hava fotofraflarr-
nrn gekim tarihi olan . .... / ,.. /L9... den sonraki, kasaba igi ve civann-
da olan de$giklikler :

- Yeni inqaatlar,

- Son Fidanhklar,

- Ormandaki (varsa) dediSmeler,

- Yollar,

- Su ile ilgili hergey,
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- Yeni baflanmrg elektriS olan yerler, kdyler,

- Bu ana kadarki biiro gahgmala.mrzda giipheli kalan, arrnmayan,
arazide tetkiki gereken detaylar hakkrnda bilgi v. s.

- Qiftlik-Tepe-Vadi-Irmak v. s. yer isimleri.
KTSACAST-Bu haritamn yapilrg tarihi olan . . . . /.. . . / rg. . d.en sonraki.

- Idve )

- Sifinmig, ! Bilumum detaylar, huduilar ve isimler,

- Deiigmig, l
Eser varsa, kadastro, pran ve dokiimanra'nrzr d.a teil<ik edecefim.

Keyfiyeti gerefi igin saygryla sunanm.

IMzA
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EK:2

ARAZiDN
BTJTTJNLEME - REvizyoN QaLTSMALARTNDA

TOPOGRAFIN YAPACAGI

Arazi-Biiro ANKET sualleri ve

Bizz,at yerinde tetkiki gereken hususlar,

NELER OLMALIDIR?



1. KADASTRo BIJRoLART ILE IsrISaRn :

^. fdari Srmrlar :

- Krymetlendirilmesi yaprlmrg yeni parsel srnrr uzunluklarr,
"Yazr basktsr iizerine SARI ile"

- Parsel srnrrlan arasrndaki parga parga yapllmrg olanlar,

NOT : Efer idari hudutlar, krymetlendirilmesi yapilmamrg parsel sr-

mrlarrnr takip ederse veya krymetlendirilmesi yaprlmrg ve fa-
kat baska kadastro hudutlan ile bafdagmlyorsa, not kopyasl
i.izerine KIRMIZI ile,

b. Not kopyasr iizerine KIRMIZI olarak iqaretlenmig kadastral
plinimetrik detaylardan istifade :

- Yollann devamr, giikiintiiLler,

- Irmak yataklarr (Krvrrmlan, menfez, yaya geqitler v.s.)

- Orman hudutlarr,

- $ehirlerin yayrlma sahalan, (Ara sokaklar, grkmazlar, avlu ve
binalar)

- igaretlenecek yeni in$aatlar, (Belediye, cami, mezarltk, okul
v.s.)

- Kadasronun tesis tarihi, (Do$ru isim cetvelinde kriy ismi al-
hna yazrlacak)

ISTENILECEK BILGILER DOKUMANLAR :

a. Plilnlar :

- Koy birleqimi oldu mu, olduysa hangi tarihte ?

- Kadastral plinlardan bagka kciy plinlan mevcut mudur, son

durumlan ? (Birlegme plAnlarr, hisseli yerlerin bir elde olmasr

halindeki durumu gibi)

- Kiigiik kciy veya genigleme sahalanrun pl6,nlan var mrdrr ?

(Kadastro plA.nlanndan sonra yaprlmtg olanlar)

- Orman rejimine tibi olan veya olmayan KORULUK, BATAK-
LIK, hudut plA,nlan varmrdrr ?
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- Hususi veya amme hizmetinde kullanrlan diizenlenmig su ya-
taklan, yatak defigiklikleri, korular, iinemli mi.ilkler (kdgk,
giflik, park, endiistri sahalarr, dini tesisler v.s.) var mr ?

- Nahiye hudutlarr igini ihtiva eden bir harita varmrdrr :

b. idari igaretler ve Smrrlar :

- Kiiy hangi nahiyeye bafhdr ? (Nahiye miidiirliifti adr, her k6y
isminin altma ve ADLARI DOGRULAMA TABLOSU na va-
zrlrr.)

- Kadastro tesisinden beri, kciy huclutlan clefiqmigse, tarihleri
ve gizilimig hali hazrr durumlarr.

- Idari sm'r parqalan, difer komqu kadastronunkiler ile ihtilaf-
h ise, belirtmek ve smrnn dofru olarak nereden geqtifini ilgili
miilk sahipleri ile araziye gidip tahkik ve tesbit etmek.

c. isimlorin kontrolu :

Arazi gahqmasrndan evvel, bi.iroda, biitiin kciy ve yerey isimle_
rinden de$igenler, ilgili mercilerden iifrenilerek :

(1) Hatrrlatma defteri'ne )
e) Ilgili haritalar iizerine ! Gerekli not konulmugtur.
(3) Isim dofrulama Tablolarrna I

- Araziye qrkrldrfrnda :

(1) Hatrrlatma defterinin ve ilgili haritalann iizerin_
deki notlara gtire, gerek anket safhasrnda ve ge_
rekse, bizzat incelemelerle, isim dofrulama tab_
lolan (EK-4' deki Sekilde) iglenir.

(2) BILHASSA, Kdyiin resmi ismi nedir ? Belediye
enciimeni, Dahiliye Vekaletine isim defigiklifi iqin
bir talep'te bulunmugmudur ? Isim defiqikli{i
kabul edilmig'se hangi tarihli resmi gazetede ya_
ymlanm6trr.

Resmi baghkh kafrtta ve kiiy miihiirii iizerinde,
hangi isim yazrhdrr ? Biiti.in bunlarrn isim doS_
rulama tablolarma iglenmesi unutulmamahdrr.
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2. YOLLAR :

a. Cinsleri (Sanat yaprlan)

- Asfalt yollar,

- Stablize "

- Toprak "
- $oseler,

- Patikalar,

- Hususi araba yollarr,

- Genel " "

- Orman t'

- MekkAre

- v.s.....
b. Bu yolardan yeni yaprlanlar,

c. Yeni yapdmakta olanlar,

d. Iptal edilmig olanlar,

e. Gi.izergAhr defigmig olanlar,

f. Yol iizerindeki :

(1) Tiinelleri,
(21 Kripriileri,
(3) Menfezleri,

(4) Alt iist gegitlerinin : Adetleri, cinsleri (Sanat yaprlan)

Gabarileri ve bilhassa, varsa iSIMLERI.

(5) Bu yollann daralma yerleri,

(6) Yollar iizerinde mevcut olan Qegmeler, park sahaliarr var-
sa isimleri,
(7) Yol kenarrndaki istinat duvarlan, Enerji ve Akaryakrt
borularl,
(8) Refiljler
(9) Ta.rtr Istasyonlan

(10) Kar siperleri
(11) Yarma - Dolmalar,

(tZ) Devamlt bakrmr yaprlanlar,
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.(13) Iglenen Kd,y yollan, pratik ve kullanrhghmr?

(14) Bu ydlarm numara ve isimleri,
(15) Yol iizerindeki benzin istasyonlan, otel, motel ve resto-

ranlar, yER VE ISIMLERI.

Karayollarr, Yol Su Elektrik, Genel Miidtirltikleri ve Be-
lediyeler v.s. ilgili Sektd,rlerden muntazaman bilgi ve dokiiman teminini
miiteakip, arazi gahgmasmda ankette sorulur.

3. PETROL SAIIALARI :

- Yeni agrlmrg ku5rular,

- Terk edilmigler, (Sebepleri),

- Agrlmakta olanlar,

- Ana depolar,

- Petrol nakil borulan giizergAhr,

- Benzin-Petrol istasyonlarr, yERLERI VE ISiMLERI.

4. trIADENLER :

a.. isimleri, cinsleri :

- Bakrr, alimunyum, boraks, kiikiirt, ginko, krom, demir, kiimiir,
v.s.

- TaS, kum, kil, kireg, algr, v.s.

b. Ocak yerleri,

c. Ek tesisler, (Yer iistii srnayi ve sosyal tesisler)

- Okul, sinema, spor sahasr,

- Bahge, ve afaglandrrma huduilarr,

- Lojmanlar, silolar,atiilyeler,

- Yiikleme tesisleri yerleri, teleferik nakil hailan,

- Yollar (kdprii ve menfez yerleri ve sanat yaprlan.)

- Elektrik telefon hailan, trafo ve santral merkezleri.

- Su ku5mlan, su depolan. ve mevcut gegmeler,

d. Agrk igletmelerdeki hafriyat sahalan (Ki, bazr yerlerde kot
miinhani revizyonunu gerektirebilir. )
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e. Toprak altrndaki galerilerin :

- Ebatlan.

- Derinlikleri,

- Igindeki tesisler,

- Gi.iaergihlart,

f. Biitiin ocaklardan :

- Kullarulanlar,

- Iptal olanlar, (Nedenleriyle) ve,

- Yapllmakta olanlar hakkrnda tercihan 1 :5.000-1 : 10.000 tjl-
gekli ve miinhanili haritalarm :

M.T.A - ETIBANK - T .K.I. - OZELSEKTORLER gibi ilgili yer-
lerden teminini miiteakip, biiro revizyon galrgmalannda giiphe-

li kalanlar hakkrnda, arazide ankette sorularak, icap edenler de

yerinde topo$raf tarafmdan iglem giiriir.

5. ZNLZNLE-YANGIN-SU BASKINI OLAN YERLER, VARSA:

a. Yeni defigen : - Ktiy,

- Bad, bahge,

- Yol v.s.

- Isimteri.

b. Yeni arazi haritalan,
c. Eski yerlerin durumu,
d. Kadastral durumu,

Iller Ba^nkasr, fmar Iskin Bakanlrfi, Afet lgleri Genel Mtidiir-
liiSii ve Belediyelerden altnacak bilgiler.

6. FABRTKAII\R :

- Cinsleri*lsimleri,

- Isei ldmanlan,

- Yollan,

- Ek tesisleri,

- Baca yiikseklikleri,

- Yerleri,
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ONCELIKLE, itgili haritala'n yaprm tarihinden, revizyon
tarihine kadar gegen devredeki, Tiim :

- DeSiqmis,

- Ilive olmug,

- iptal edilmig olanlann tesbiti.

7. A. HiDRO-ELEKTRIK BARAJLIIRI :

(1) Baraj alanlan,
(2) Kret kotu,
(3) Dolu savak kotu (Max, su seviyesi)
(4) Otti " " (Biriken, akrgr olmayan, su seviyesi)
(5) Istihsal " "" (Barajr gahgtrran su seviyesi)
(6) Barhj tipi :

- Komple toprak

- Komple kaya,
Toprak,kaya,

- Betonarme mi, olduklan?....

(7) Barajrn Maksauan :

- Tagkrn (Feyezan) kontrolu,

- Sulama,

- Elektrik enerji iiretimi,
(8) Ek tesisleri (yollar, binalar, gegmereri tetefon haua'v.s.)
(9) Ana sulama kana.llarr (Toprak iistii ve toprak altr)

(10; Derivasyon tiinelleri,
(11) Pompaistasyonlarf,. .1,
(L2) Enerji krncr havuzlar,
(13) gehirlere giden su boru hailan giizergdhr,
(14) Santral merkezleri (Termik ve hidrolik)
(15) Batardo (Kaya, kil dolgular) yefleri,
(16) Krefler ve yanla.r:ndaki su arhnda karlarr emniyet seileri,(kotJanyl6) , i:,, .'

b. YTJKSEK GERtr,TMLI ENERJI NAKIL rrErr,A'Nr :

(1) Baslangre -nihai direk ve somererin kati yerleri,
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Minimum 2 - 3 someden birinin, en yakm nirengi nokta-
lanna olan mesafeleri ve ara agrlarr,

Ara direklerin 2 - 3 metre hata ile birbirine oian me-
safeleri,

Biitiin direklerin boylan (7-60 metre) ve zemin rakrm-
larr,

Trafo merkezleri ve branqman direklerinin kati yerleri,

Voltajlan, transformatdr istasyonlannrn yerleri,

Yukardaki hususlar hakk:nda gerekli bilgi ve dokiiman-
larrn (senelik revizyon sahasrna girenlerin de) ilgili Ku-
ruluglardan muntazaman temini,

O ana kadar ahnan biigi ve dokiimanlara giire iglenenler-
den :

trksik olanlar,

$iipheli olanlar,

Yerinde tetkiki gerekenler, ha.kilnda hatrrlatma defter-
lerinin ilgili bdliimlerine not konu_lmasr ve agafrda belir-
tilen Kuruluglardan yeterli biigi ve dokiimanlann temini,

Elektrik ile ilgiii tiim gerekli bilgi ve doktimanlar, T.E.K.
(Tiirkiye Elektrik Kurumu) den,

Barajlar hakkrndaki bilgi ve dokiimanlar da,

T. E. K.

D. S. i.
Etibank,

illcr Banhasr,

ve ilgili biilgelerden ternin edilebilir.

8. SU ILE ir,Cir,l :

a. (1) Toprak altr velra agrk depc,la', Regorlar, Boru hatia',
Ayrnm noktalan, Tabii kaynaklar, Menba su kalmaklarr,
Pompa istasyonlarr, Ku5rular, Sarnrglar, eegmeler, Su de_

firmenleri, Maden Sularr ve imal6,thaneleri, Termaller,
sahil kumuilarl.

(2)

(3)

1.

2.

-57-



(2) Bogaltma drenajlarr (Topraktan ve iizeri agrktrr.) Ana
kanallan (Yanlarr ve altlarr beton kaplamadr), Yedek
kanallar ve kanaletler, (ayaklar iizerindedir), Prizler
(Ana ve yedek kanaldan ahnan, su alma tesisleri), kanal
iizerindeki gegit kiipriileri (Betondur), Biiz gegitler (Btiz-
ler iizerinde stablize topraktir), Tiinel ve galeri (Min.
R:2m. Beton kaph), Sifon (Dere ve biiyiik yol gegitlerin-
de biiz ve etrafr beton), Bekgi evleri ve aralanndaki te-
lefon hatlan, Yamag suyu alma tesisleri (Ana kanallara,
yamagtan gelen sularrn girdiSi yerler, ki betondandrr),
Kafa hende$i (Kanal boyunca agrlan, yamaglardan gelen
yiizeysel sulann kanah tahribini cinleyen bir hendek)

Devlet Su igleri Genel Miidiirliifiinden ahnacak 1/5.000
veya 7/25.000 lik haritalar iizerindeki biiti.in bu detaylar
ve bdlgesel emanet ingaatlann yeterli dokiimanlarr (Bol-
ge Nliidiirliiklerinden), Revizyon gahgmalarrnria foto$ra-
metri basamaSrnda operattire, arazide topo$rafa, tersim-
de tesbitciye rinciiliik edecek ve yeterli srhhatte olanlar
ise direk olarak iglem gcirerek, srhhatli gahgma saflana-
caktrr.

Su bentleri, barajlar, rmak gegitleri, yaya gegitler (Mii-
teharrik kaprh) yizme havuzlarr, plajlar, nehir ve kanal
setleri,

Nehirler, adalar, rrmaklar, seyriisefer kanallan, sulama
kanallan, dereler, hendekler, eski dere yataklarr,

Sel, gaflayan, buzul, sert kar tabakasr (Cumudiyelerin
temelini tegkil eden), buz yrSrnlan,

BIJTUN BUNLARIN YERLERI. ISIMLERI

Bataklftlar : Gegitleri, kapah oldufu mevsimler, tehlikeli olan
yerleri,

Deniz Ktytlannda :

Rrhtrm, dubah kiiprii, asma kriprii, fenerler, senefer (fga-
refle muhabere cihazlan),

Balizler, (Liman ve sahillerin maniah yerlerini gdsteren
demir-afag-kule v.s. . . .. . ), mendrekler,

(3)

(4)

(5)

b.

c.
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Denizaltr kablolarrnrn girig-grktg yerleri,

Liman -Ktiprii- Iskele-Feribot yerleri, CINSLERI

Med-Cezir'e tdbi olan kryrlardaki Min. Max. deferi ve
saatleri,

Denizlerin srfr ve derin olan ktyrlarr, indirme-bindirme
imkdn dereceleri, kayahk durumu.

Biittin defigmiq-iptal edilmig ve yeni yaprlanlar iifrenil-
melidir.

d. Gtiller :

Tuzluluk derecesi,

Hudritlarmdaki de$gmeler,
Seyriisefer durumu, giizergdhr,
Iskele-liman feribot baflantrlan,
Yeni yaprlan tesisleri,
Bal,rk durumu ve imkinlan.
Ktg mevsimindeki durumu.

9. P.T.T. VE T.R.T. fi,n lr,Glr,l :

a. Radyoling sistemlerle ilgili Tesisler :

Yera.ltr ve iistii, deniz altr kablolarr, (cinslerine giire)
Ara istasyonlar,
Kurulan tesisler.
Yollan,
Isimteri.
Kromportor tesisler,

b. Telefon Hatla,rr :

Some noktalan,
BaSlan$g ve nihai direkler,
Santrat merkezleri,
Ara direk adetleri ve mesafelerinin,
kati yerleri numaralan.

c. Yeralfo kablo giizrcrgehhr)

d. Mwcut Posta,haneler (adet ve yerleri),
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e. Telsiz direkleri le antenlerin :

Zemin rakrmlan,
Boylarr,
Cinsleri ve

isimlerinin,

Belirli Rdper noktalarma olan mesafe ve agrlan.

Eldeki haritanm yapirg tarihinden bu yana olan :

Iptal edilenler,

Gtizerg6.hr de$gmig olanlar,

Yaprlmakta olanlar,

10. BiTKi Onrtlsti :

a. -Qiftlililer :

Ziraat bahceleri.
Fidanhk,
sdgiifliik,
BaE,

Piring,
Meyva bahqeleri,

Sebze bahgeleri,

Pamuk, v.s.

Ne ise, ozel igaretlerine gcire belirtilip not ahnmasr.

b. -Biitiin bunlann Hudutlarl :

Tel git,

Tahta git,

Qah qit,
Toprak git,
Hendek v.s.

ne oldufunun belirtilmesi.

c. -Eskiden Olanlardaki :

DeSgme gdsteren, ve

Kalkanlar varsa, belirtilmesi.
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d. Ye,r ve lsimleri :

11. OR,MANLAR :

Hudutlarr, defigmeleri (sebepleri : Yangrn, kesim, yeni
. meydana gelmiq),

Aradaki boqluklarrn mahiyeti,

Yollan-av yollan, yol kavgaklan,

Qegmeleri-qelaleler,
Binalarr, (Orman evleri, av pavyonlart, kesim evleri)

A$ag depolama yerleri ve ormandaki kesim yerleri,

A$ag cinsleri,

Srkhk derecesi,

Milli parklar,

Esas ormanlar hangileri, isimleri

Ormanlar, (I-Iazineninmi, Belediyeninmi, $ahrglarrnmr ?)

Tomruk havuzlan,

Regine ''
Korunma Telsizleri,

Kumullar, (Sahil ve Karasal)

Koruyucu Orman setleri ve Riizgdr perdeleri,
Yeni meydana geimig orman sahalan (Qam-kavak),

Qahhk veya gorak arazi varmt,
Yeni fidanhklar varmr,
Telefon - elektrik hatlarr varsa, giizergAhr,
Giizergdh (yollardaki ayrrrmlarda) igaretleri,
Biitiin ilgili isimler,
Erozyon setleri,
Kereste fabrikalarr.
Giiletler.

12. a. Blulllen :

Yeni yaprlan binalar, (Belediye, Jandarma, Okul, Hasta-
ne, Krgla, $ehitlik, Abideler, Imaldthane, Hapishane, Me-
zartrrk. Kabir v. s.
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b.

13.

Resmi ise isimleri,
Stadyumlar- (Spor sahalan),

Camiler (minarelerin yiikseklikleri ve cami olarak kulla-
nilan evler.)

Televizyon istasyonlarr,
Kulelen,

Gecekondular,
Hava alanlan,
Yeni kiigk, villA, turistik tesisler,
Endistiiriyel tesisler, zirai tesisler, fabrikalar, finnlar, yel
defirmenleri, su defirmenleri, su depolan, silolar, gifflik-
ler, orman bakrm evleri, av kuliibeleri, da$ kuliibeleri, go-
ban barakalarr.

Hepsiain yerleri, varsa isimleri.

Biiyiik MiilkiyeUer :

Krigk,Modern Qiftlikler,
Parklar.
Etrafr duvarla v.s. gevrilmig miilkler,

Esas kaprlan,
Serviskaprilan,

Adlan.
Bogmu-Oturulurmu. ?

GuZLI DETAYIIIR :

Radar merkezleri,

Askeri garnizonlar,

Yasak biilgeler,

Askeri depo,Iar,

Askert srfinaklar,
TalimfAhlar,

Sr$naklar,

Ateg sahalan,

Girilmesi yasak olan bdlgelerin huduilarr.
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L4. DAGLAR lr,n lr,clr,l :

Daf,hk bdlge smrrt,
'.[ek daf,
Sivri tepe ve srrtlar,
KiiSi.ik tepeler ve hdyiikler,
Vadiler, gataklar, bofazlar, sel, yataklart ve bo5runlar,

Yaylalar,
Kayaftk yerler,
Kum tepeleri, kumluk sahalar, (Kumullar)

Toprak yaprlan,

Sekiler-yamaglar,
Isimleri.

15. TURiSTIK YERLER :

PlAjlar,
Arkeolojik yerler,

Otel ve moteller,
Parklar,
Hayvanat bahgeleri,

Mesire yerleri,
Abideler,
Gezi yollan,
Oto parklan,
Miizeler,
Kaleler,
Surlar,

16. D.D.Y. :

Yeni istasyonlar,
Defigen istasyon binalart,

Demir yolu hatlart,
Tek hattan gift hatta gegen yerler,

Dar demiryolu hatlarr, (geniSlifi, kullaniltyormu)
Feribot ba$lantrlart,
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inqaat halinde olanlar,
Terlietilmiq olanlar,
Nivelman pasajlarrmn yeri, (lgte-drgta ? ISIMLERI)
Gar-istasyon ve kiiqiik istasyonlarrn yeri, hususi igaret
ve adlan var mr ?

Tiineller.

77. DiGER gE$iTLi DETAYLAR :

Tiineller.
Ma$ara"lar,

Toprak altrna giriq yerleri,
Ugurumlar,
Kabirler,
Dolmenler,
Dikili taglar,
I{arabeler,
Turistik yerlerin gezi patir,<alan ve yollan,
Peri bacalarr,
Yeraltr gegiileri,

Varmr ?, Yerleri ?...ADI-ARI ?.....

NOT : 1-Str}TT TARIFLERi :

1 Km. ye yeteri l<adar isim yazrimamlssa ;

(X) gosesi ile (Y) yoln veya (Z) lrma*t araslnrn ismi nc_
dir ? gibi sualier ile yeni ad ilAveleri konuimahdrr.
Bu ilave eiilecek adrarcran, civar" haik arasrnda, milgtere-
iien taninan ve i:eiirli olanlarrn tercihi lAzrm gelir.

NOT : 2-GIIODEUII{ NOKTAT*&R I'E NTVELhTAI{ fiOPER,LEriiNiN
TERI,ERi :

....,i..../ tarihte kurulmuq olan geodezil< no[:_
talarrn muhafaza durumu nedir ?

Tagr, ts.z"lizi, yerindemi ?, muhafazasl ve ehemnivetinin
civar halka anlahlmasr.
Nivelman Riiperleri yerlerindemi ? (Defilse sebepieri ?)
Muhafaza ecilrmereri hakranda, ilgili halka agrklamarar.
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NOT : 3-EGER YARSA : (QahSma Bijlgelerine Ait Yazrlmrg-Neqre-
dilmis)

Turistik,

Arkeolojik,

Jeografik,

Tarihi,

Topo{'rafik v.s.

Eserlerden miimki.in olanlarrn getirilmesi veya ilgili ku-
ruluglara, gereken bilginin temini.
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EK-3
SURETTIR

T. C.
ULA$TIRMA BAKANLIGI

Kara yollarr Ulaqtrrma Dairesi Bgk.

Kayrt No : 70201- 11 -2053 -14977KONU :

Ani<ara
22-72-7966

Harita Genel Miidirrlii{'iine

iLGi :

Basmane-Bandrrma hattrnrn Km. 218*893 mevkiindeki (5x30.00)
metrelik gelik viyadiik yerine yaprlan yiiksek dolgu ve 5.00 metrelik kerner
menfez 8. L2. 1966 gimii igletmeye agrlmrg bulunmaktad.rr.

Adr geqen gelik viyadiik, BALIKESIR-I 1g-d3 paftasrnda 4BZgb00
yukarr, 561100 m. saf, muvakkat korodine deferindedir.

Bilgi ahnmasrnr rica ederim.

MithAt L. DEMiRKUT
Ulaqtrma Bakani Y.
Karayollan Ulaqtrma
Dairesi Bagkanr.

Parefe : Parefe :

K. ERKAN i. EROKAN

22.12.7966 22. !2.7968

Ashnm Aynrdrr.

Rusen TA$PINAR
Yb.
FLK. Gr. Id. is. Sb.
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1. Ekip $efi, araziye grkmadan ewel :

a. ig igleri Bakanhfr iller idaresi Genel l{iidiirliiffi Toponomi Ko-
misyonunca,tesbit edilen :

(1) Tabii yer adlarr,

(2) Meskfin yerler (Kiiyler, mahalleler) ve adlarr, ilgili ha-
ritalarrn Maltrmat Karnesi (EK-5) yazr baskrlarmda
KIRMIZI ile gizilip altma MAVI ile, bu adlar yazilmahdrr.

b. itgiti nOtgelerde gahqan : MTA, PTT, DSi, YSE, TEK, ILLER,
Karayollarr, Tapu Kadastro, Toprak-Su, Tarrm Bakanhf;. v.s.
Unitelerinin tesbit ederek bildirdikleri (Haritalardakinden
farkh olan ve (1. a)'da tesbit edilenlerin dtgmda kalan,) AD-
LAR :

(1) Malfimat Karnesi yazr baskrsmda Ktrmrzr ile iqaretlen-
meli,

(2) ilgili Hatrrlatma defteri arazi bijliimiine de, not koyma-
hdtr.

2 Ekip $efinin Arazide Yapacaklarr :

a. Haritalarm Adlarr Dofmlama Tablosu (EK-4) agairdaki qe-

kilde doldurulmahfur. ("No" krsmrna her isim igin numara ve-
rilmelidir.)

l'nci kolona, ait olduiu haritanrn adr ile bu haritanrn Bil-
tiinleme (Varsa, son Revizyonu) tarihi ve adrn, haritadaki
(Safa-Yukarr deferleriyle) yeri,

2'nci kolona, haritadaki yazrh olan ad,

3'ncii ve 10'ncu kolona, (1. a.)'dan dfrenilen adlar,

4'ncii " ,7. b'den cifrenilen "

5'nci " Arazide ankette iiSenilen adlar,

6'ncr " Araa.de yerinde gegiui kigilere
teldffuz ettirilerek, ilgili harflerle kargrhfi,

?'nci kolona, o adrn (gerekenlerde) kdkii, manasl hakkrn-
da tamamlayrct dzet bilgiler,

8'nci kolona Posta Komutanrnrn (1 . . . . .7) 'ye gcire tek-
lifi yaalrr.
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b. Arazi dciniiqiinde, bu ad do$rulama tabloian Ig igleri Bakanh$r
iiler idaresi Genel L{iidiirliifiine yollanarak, Toponomi Komis-
yonunca yaprlan kontrol neticesindeki miigahade ve kararlar,
9'ncu kolona yazflacak ve Kartografik Tersim gahgmalarryla
haritaya gegecek olan adlar'da 10'ncu kolona iglenecektir. Do-

layrsiyle arazi gahgmalarrnda bu kolonlar boq brrai<rlmahdrr"

c. Arazi Anket Basamaf'rnda Belediye Reisi, (1. a)'dahi tesbit ecri-
lenler drqrnda kalan adlarr hazrr bulunaniar tjnirnde :

(1) Dofruluyorsa, 6,7,8,9'ncu kolonlan iqlemeye luzum kal-
maz ve gerei<ii ad, 10'ncu kolona kaydedilip Beiedye Re-
isinin miihij.r ve imzasryla tasdik ettirilir. (0,7,8,9 boq-
lufuna)

(2) $iipheli kalan adlarda ise, 6,7,8 kolonlarr doldurulur. \{ii-
teakiben Toponomi Komisyonunca tesbiti yaprlan bu ,siip-
heli adlar, ilgili haritalarrn l\{alfimat Karnelerindeki Krr-
mrzr ile gizilmiq adlar altrna Mavi Kalemle yazihr. Bun-
lar, yazt baskrsmda Tersimciye I$IK TUTACAKTIR.

Bu arada, Revizyoncu-Topografln, qu iki hususta gereken clkkati
gcistermesi faydah olacaktr.

f. istinai durumlar hariq, eski adlar de{iqtirilmemelidir. Tiirkge
olmryanlar hakkrndaki karar da, Toponomi Komisvonuna ta-
n:nmahdrr.

2. Adr olmayan yerlere, Rakrm veya bir nlimara verilmek sure-
tiyle tanrmmr kolayiagtrrmak faydah olacaktr.

Kartografik rersim basamafrnda da asafrdaki iki husus clikkate
ahnmahdr.

1. 7/250.000 lik haritalardaki adlar, 1/100.000 dlgekli l.raritalara
aynen gegirilmelidir.

2. Biiyiik daf silsilelerinde oldufu gibi, kiile adla'run tesbiti
1 /25.000 iilgekli haritalarda giigliikter dofurabilir. DolavrsiSrte,
f/25.000 dlgekli pafta taksimatr gizilmiS 1/200.000 dlgekli ha_

ritalarrn iizerindeki bu adlarrn faydalanrlmasr, daha doiru
ve kolay olacaktrr.
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EI(-4

I'I. S. B.
Harita Genel Nfiidiirltig'ii

(No) Revizyon (Biitiin

HARITALARDA ADLARI DOCRULATTA TABLOSU

(Haritanrn ismi) trIikyasr : 1,1....

R.evizyoncn (Biitilnleyici) :

F'osta Komutant : . .. .

Tarih

imza

Lrazi Birlik Komutanr

Tarilr

Kontrol Edildi (Imza)

$ube Mtdiirii : .. ..
Tarih :....
Grjriildii (imza) :

leme)
: Ekibi
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No.

HARiTANIN
iSMi

Biitiinleme
Revizyon

Tarihi
isimin Yeri

1

ARAZIYE QIKMADAN EVVEL Arazideki

ritadak
+.ISIIn

2

Yeni

lslm

.)

ilgiti Resmi
Dairelerden
Ofrenilen
isimler

4

Ankette

5
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CALISN{ALARDA
Posta Ko-

mutanrnrn

Teklifi

8

TOPONOMI
KOMiSYONUNUN

Karar ve
Miiqahadeleri

Haritaya

Basrlacak

isim

10

Mahalinde
O$renilen

6

ismin 1\Ienqei
hakkurda
Ozet Bilgi

7
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I{ALON{AT KARNESi

Eb'adr : 22X28 cm. lik, kailanmrg bir kartondur.

Iginde : 1 - Revizyon ekiplerinin, posta-posta, iq sahalarmr giisteren
huduilarr gizilmig, 1/25.000 pafta taksimatr olan t/200.000
Istikgaf haritasrnm, 22X28 eb'adrnd.a.ki ilgili krsmr, kapak
igine yaprgtnlr.

2. }ler 7/25.000 lik paftanrn, (a) ve (b) 2 Sebye kopyasr.

a) 7/25.000 44X56 cm. d.rr.

- Yarrya bcjliiniirse; 44x28
cm.lik 2 parga olur.

- Bunlar'da katlanrrsa,
22x28 cm. ebadrna diiger
ki, Malfrmat karnesinin
ebadr da budur.

- Bu her 2 (22x28 cm.lik)
parqalar ijzerine Aydtnger
KOnUr.

Aydrngerlere :

I - Fotogrametri basamafrnda kullanrlan fotog_
raflann, miiqterek saha hudutlarr ve numr-
ralarr yazrlrr.

II - Mevcut, Nirengi ve Rakrm noktalan konur.

III - Rdper vazifesini giirecek, yiiksek Enerji Hat_
Iannrn, Some ve Direk yerleri (Numara ve
Rakrmlariyle) i$aretlenir.

Nor : Bu aydrngerler, serbest olmahdrr. rcabmda orijinal i.izerrne
konacaktr.

b) 2 nci Seb5's kopya, 2 defa kailarup, 22x2g cm. ebadrna
diiqiiriilerek, maltrmat karnesi ait kapak igine, (C)
iist ktsmr yapl,,ctrllmrgtrr ki burada :
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I - Isim kalkinin anahtan vazifesini gcirecektir.

Ilive I Isimle", bu kopye iizerinde
DeEisen I Verlerinae, ilgili renklerle
Silinen I giisterilir.

II - Hudutlar,
III - Revizyonun, ilk biiro safhasrnda, arazide te[-

kiki gereken ve,
IV - Arazide ankette cifrenilenler, bu kopyada

I$ARETLENiR.

YAZILAR : (Ayrr Renkli Kalemlerle)

- Ewelden unutulanlar KIRMIZI

- Sitinenler .................... . . SARI

- yeni iliveler SIYAH

HUDUTLAR : (Ayrr Renkli Kalemlerle)

- Idari Huduilar .. TURUNCU

- Yeni bitki hudutlan ve gimleri YE$IL

- Kalkmrg olan bitkiler .... . .. ..... SARI

- Su ile ilgili MAVI
NETICE : HATTRLATMA DEFTERI, Revizyoncunun )

BEYNI, MALOMAT KARNESI ". rOrOe- ! Olacak-

RAFLAR, REVIZYONCUNUN KILAVUZU -| UT.

1 - Topograf $ubesi, bu doneler ile genekli olan :

- Arazi t*n,":.Postala.nr, ) Tesbit e ip,- Personel Adedini, I

- Liizumlu aractan. I Pldnlamasrru

- ve difer ma.lz,emeleri, I ranacakfur'

II - Rwizyoncu, by d6ftimanl.gnn rgrgr altrnda, gahgma
prograrmm gizecek, tatbik edecek ve pafta saha_
lannr, Adr'm - Adrm dolagmayacaktr.
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BOLUMLERIN IQINE GIREN DETAYLAR

Su ile ilgili (Deniz, G6l, Baraj, Kanal, Batakhk, kaynak, v.s.)

ELEKTRIK, p.T.T. T.R.T. ite ilgili detaytar....

IDARI SIMRLAR - Biiyiik Miilki Huduilar - Arkeolojik
Turistik yerler

PETROL - MADEN - ENDUSTRI ile itgili DETAYLAR

MESKON Yerlerdeki iglemi gereken, ADEDI FAZLA
DETAYLAR......

YOLLAR (Kara ve Dm. y.) LfMAN ve HAVA
MEYDANLARI

ORMANLAR _ ZiRAI DETAYLAR VE QIFTLIKLER

ZEI,ZELE - SU BASKINI _ HEYELAN _ YANGIN
NETICELERI

GIZLILIGi GEREKTIREN DETAYLAR

DIGER v.s. BILGIIEn

6

,

8

9

10

(EI(-2)'nin rgr$r altrnda, 10 BOLUMDE NELER YAZILACAK

ASafrdaki tabldoa gristerilmigtir.
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YANLr$ - DOGRU CETVET.'I

YANLI$

5

29

33

44

7

4

23

16

H

?
a)

ge6graf

grinderilen ve karto$a-
fik tersim gahgmalan bi-
tirilenlerde de

"Bultenin d'Inforrnation'

Stoku bitmig veya mev-
cudu fazla olan,

96ographe

gcinderilenlerin kartog-
rafik - tersim gahgma-
larr da bitirileceSinden,

"Bulletin d'Information'

Mevcudu fazla olan, re-
vizyona tibi


	özel sayı-8
	özel sayı-8-04
	özel sayı-8-05
	özel sayı-8-06
	özel sayı-8-07
	özel sayı-8-08
	özel sayı-8-09
	özel sayı-8-10
	özel sayı-8-11
	özel sayı-8-13
	özel sayı-8-14
	özel sayı-8-15
	özel sayı-8-16
	özel sayı-8-17
	özel sayı-8-18
	özel sayı-8-19
	özel sayı-8-20
	özel sayı-8-21
	özel sayı-8-22
	özel sayı-8-23
	özel sayı-8-24
	özel sayı-8-25
	özel sayı-8-26
	özel sayı-8-27
	özel sayı-8-28
	özel sayı-8-29
	özel sayı-8-30
	özel sayı-8-31
	özel sayı-8-32
	özel sayı-8-33
	özel sayı-8-34
	özel sayı-8-35
	özel sayı-8-36
	özel sayı-8-37
	özel sayı-8-38
	özel sayı-8-39
	özel sayı-8-40
	özel sayı-8-41
	özel sayı-8-42
	özel sayı-8-43
	özel sayı-8-44
	özel sayı-8-45
	özel sayı-8-46
	özel sayı-8-47
	özel sayı-8-48
	özel sayı-8-49
	özel sayı-8-51
	özel sayı-8-52
	özel sayı-8-53
	özel sayı-8-54
	özel sayı-8-55
	özel sayı-8-56
	özel sayı-8-57
	özel sayı-8-58
	özel sayı-8-59
	özel sayı-8-60
	özel sayı-8-61
	özel sayı-8-62
	özel sayı-8-63
	özel sayı-8-64
	özel sayı-8-65
	özel sayı-8-66
	özel sayı-8-67
	özel sayı-8-68
	özel sayı-8-69
	özel sayı-8-70
	özel sayı-8-71
	özel sayı-8-72
	özel sayı-8-73
	özel sayı-8-74
	özel sayı-8-75
	özel sayı-8-76
	özel sayı-8-77
	özel sayı-8-78

