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DZET 

Harita Genel Komutanllgl, bu gUne Kadar Ulke savunmaSI ve kalklnmaslna 

yonelik her tUrlU hari taclllk hizmetini ba§arlyla yerine getirmi§ olup 

halen bu alanda Ulkemizin onder kurulu§u olma ozelligini sUrdUrmektedir. 

Bu yazlda, geli§en teknolojiyi takip eden ve modern haritaclilk uygulama
larlnl esas alan Harita Genel Komutanllgl'nda yUrUtUlen faaliyetler, 

projeler ve hedefler hakklnda tanltlcl bilgi verilmektedir. 

ABSTRACT 

General Command of Mapping has 
carrying out successfully all kinds 
the development and national defense 

covered up to now a long way in 

of mapping acti vi ties related to 
of our country and is still the 

leading mapping institution. This paper is aimed at giving descriptive 
information on both acti vi ties, projects conducted by General Command 

of Mapping that follows closely the technological developments and 
applies modern techniques and its goals. 

1. GiRi~ 

TUrklerde Orta Asya'dan ba~layarak gUnUmUze Kadar haritacllik alanlnda 

gok saYlda gall§ma yaplldlg~ bilinmektedir. 1834 Yllinda Kara Harp 
Okulu'nun kurulmaslyla haritacllik derslerinin ogretimde yer almasl, 

Ulkemizdeki haritaclilk gall§malarlnln ba§langlcl saYllabilir. Daha 
sonra yurt dl§lnda egitilen harita subaylarl, 1880'de Harbiye Nezareti'ne 

bagll olarak kurulan Hari ta ve Fen I§leri ;;;ubesi' n"in gekirdegini olu§tur

mu§lardlr. 1895' te bu §ubeye bagll olarak olu§turulan Hari ta Komisyonu 
1896' da Eski§ehir bolgesinin modern anlamda ilk hari tas lnl yapml§tlr. 

Bu nedenle 1895 YIll, Ulke modern hari taclilk gall§malarlnln ba§langlcl 

ve Har i ta Genel Komutanllgl' nln' kurulu§ tarihi olarak kabul edi Imektedir. 
1909 Yllinda bonne projeksiyonunda muhtelif olgeklerde (1/25 000 
1/200 000) Ulke hari talarlnln yaplmlna ba§layan Hari ta Komisyonu, 1925 
Yllinda Harita Umum MUdUrlUgU olarak yeniden te§kilatlanml§ ve 1983 
Yllinda da Harita Genel Komutanllgl (HGK) adlnl alml§tlr. 

Dlkenin savunma ve kalklnma amagll tUm haritaclilk ihtiyaglarlna 
ba§arlyla yanl t veren ve benzeri yurt dl§l kurulu§lar araslnda saygln 
bir yer edinmi§ olan Hari ta Genel Komutanllgl' nda yUrUtUlen faal iyetl er 

ve projeler a§aglda klsaca ozetlenmektedir. 
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2. JEODEZiK <;ALI~MALAR 

HGK'nca yUrUtUlen ilk jeodezik ~al~§malar Ulke temel aglar~n~n 

kurulmas~na yonelik olmw.?tur. DU§ey kontrol ag~n~ olu§turmak amac~yla 

1935-1970 doneminde ilk faz geometrik nivelman ol~Uleri tamamlanm~§tLr. 

1942'de ba§layan yatay kontrol ag~ olu§turma ~all§malar~ sonunda, 1954'te 
TUrkiye Ulusal Datumu-1954 (TUD-54) belirlenmi§ ve 1956-1958 doneminde 
DIke I'inci Derece Gravite Ag~'n~n ol~Uleri tamamlanm~§t~r. Temel aglar~n 
kurulmas~ndan sonra bu aglarln ya§at~lmas~ ve iyile§tirilmesi amac~yla 

s~kla§t~rma ol~Uleri yap~lm~§t~r. Bunlarln dl§lnda, Maden Tetkik ve 
Arama Genel MUdUrlUgU (MTA) katklsl ile Ulkeye yaYllml§ yakla§lk 70.000 
noktada gravite ol~UsU yapllml§tlr. HGK, ayrlca, 1965'ten itibaren 
5 Yll periyotlu sekUler manyetik ol~Uleri yapmaktadlr. TUrkiye'nin 
ikinci manyetik rasathanesini i§leten HGK, bu ol~Uleri Yllllk olarak 
yaYlmlamaktadlr. HGK, dU§ey datumun belirlenmesi amaclyla dort adet 
mareograf istasyonu i§letmekte olup buradaki ol~Uler de Yllilk olarak 
yaYlmlanmaktadlr. 1982'de Doppler ol~Uleri ile Uzay Jecdezisi ~all§malarl
na ba§layan HGK, Global Konumlama Sistemi (GPS) ile bu ~all§malarlna 

yeni bir hlZ kazandlrml§tlr. Bu ama~la GPS egitimi l~ln yurtdl§lna 
personel gonderilmi§ ve allnan GPS allcllarl ile Jeodezik ama~ll ol~Ulere 
ba§lanml§tlr (Resim-1). Ayrlca Ankara'da sabit bir GPS istasyonu kurulmu§ 
ve i§letilmektedir. 

Resim-1: GPS OI~UmU 
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Temel aglarln yaf?atllmaSl, iyilef?tirilmesi ve 

degerlendirilmesi amaclyla HGK bUnyesinde projeler 

uygulamaya konulmuf?tur. Bu projeler af?aglda klSaCa 

a. Yatay Kootrol AgI010 Yeoideo Dengelenmesi 

mevcut ol<;;Ulerin 

01 uf? turulmuf? ve 

a<;;lklanmaktadlr. 

Bilgisayar ortamlna aktarllan ol<;;Uler dengelemeye hazlr duruma 

getirilmif?tir. TUD-54'deki noktalarln konum duyarllklarl belirlenmif?tir. 

b. Du§ey Kootrol Agl0l0 Olu§turulmasl 

TUrkiye Ulusal DUf?ey Kontrol Agl-1992 (TUDKA-92) olu§turulmuf?tur. 

c. Du§ey Datumun Belirlenmesi 

TUDKA-92 dUf?ey datumu belirlenirken deniz yUzeyi topografyasl dikkate 

allnmadlglndan HGK ile YlldlZ Teknik Vniversitesi araslnda "TUrkiye 

Ulusal DUf?ey Datumu Belirleme" konulu proje baf?latllmlf?tlr. 

d. Gravite Agl0l0 Dengelenmesi 

I'inci Derece Gravite Agl dengelenerek Potsdam datumunda TUrkiye 

Temel Gravite Agl-1956 (TTGA-56) oluf?turulmuf?tur. TTGA-56'Yl Uluslararasl 

Gravi te Standardi zasyon Agl-·1971 (IGSN-71) datumuna doniif?tUrme <;;allf?rr!a1arl 

sUrmekte olup, bu ama<;;la MTA ile imzalanan protokol geregi 1994'ten 

i tibaren I' inci Derece Gravi te Agl' nln yeniden o1<;;Ulmesi planllinm1f?tlr, 

e. Transit-Doppler Agl0l0 Olu§turulmasl 

1983-1991 doneminde yapllan 253 Doppler ol<;;UsUnden yararla TUrkiye 

Ulusal Doppler Datumu-1992 (TUDD-92) oluf?turulmuf? ve PSEUDOWGS84 koordi

natlarlna donUf?Um yapllmlf?tlr. 

f. Jeoid Belirleme 

Gravite, yer potansiyeli katsaYllarl ve topografik yUkseklik verileri 

ile TUrkiye Jeoidi-1991 (TG-91), astronomi ol<;;Uleri ile TUrkiye Astrojeo

dezik Jeoidi-1994 (TAG-94) ve ayrlca TUrkiye Doppler Jeoidi (TDJ) ile 

TUrkiye PSEUDOWGS84 Doppler Jeoidi (TPD,J) belirlenmif? olup, TUrkiye 

GPS Jecidi'nin (TGPSJ) belirlenmesi hedeflenmi§tir. 

g. GPS Politikasl ve Degerleodirme Stratejilerioio Belirleomesi 

Bu amagla bir GPS yonetmeligi.nin hazlrlanmasl pHinlanml§tlr. 

h. GPS Temel Agl'010 (GPSTA) Olu§turulmasl 

GPS ile nokta slklaf?tlrma amaclyla 1994' te GPS ol<;;Ulerine ba§lanmasl 

ve GPSTA olw;:turulduktan sonra her 15 Yllda bir ol<;;Ulerin tekrarlanmasl 

planlanml§tlr. 

1. U9 Boyutlu Ttirkiye Ulusal Jeodezik Kootrol Agl'o10 (3B-TUJKA) 
Olu§turulmasl 

BugUne kadar [arkll yontem ve teknoloj i ler Ie olu§ turulan jeorJezik 

aglar birle§tirilerek GPS ile nokta slkla§tlrmaya uygun 3B-TUJKA olU§turul-
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maSI ama<;:lanmH,; 

GPS Test Agl 

uygulanml~tlr. 

ve nokta slkla§tlrrna algoritrnalarlnln testi i<;:in Ankara 

(AGTA) kurulmu§ ve slkla§tlrma algoritmalarl ba§arlyla 

i. Yerkabugu Hareketlerinin Belirlenmesi 

1987' den i tibaren Massachusetts Insti tute of Technology (MIT) / ABD, 

Institute fUr Angewandte Geodasie (IfAG)/Almanya, Durham University 

(DU)/Ingiltere, Eidgenossische Technische HochschUle ZUrich (ETHZ)/Isvi<;:re 

lIe ortak GPS kampanyalarl dUzenlenmi§tir. GPS ol<;:Ulerinin tUmUnUn 

degerlendirilmesi ile yapllacak deforrnasyon analizi sonunda anlarnll 

sonu<;:larln elde edilecegi umulmaktadlr. 

j. Jeodezik Veri Tabanl (JVT) Olu§turma 

Her tUrlU jeodezik bilginin bir veri tabanlnda dUzenlenmesini saglamak 

arnaclyla ba§latllan <;:all§malarln 1996'da bitirilmesi ama<;:lanmaktadlr. 

3. FOTOGRAMETRiK C;ALI!}MA.LAR 

HGK'nda fotogrametrik <;:all§malar 1925 yIllnda yersel fotogrametri 

i Ie ba§ lam 1 § olup 1938 y lllnda hava fotograrnetri si uygularna alanlna 

girrnl§tir. HGK taraflndan yUrUtUle~ fotogrametrik <;:all§malar §u ba§llklar 

altlnda ozetlenebilir. 

a. Fotogrametrik Nirengi OlC;i.im ve Dengelemesi 

Fotogrametrik harita yaplmlnda fotogrametrik nirengi ybnteminden 

yararlanllmakta olup model bl<;:Umleri analitik aletlerde yapllmaktadlr 

(Resim-2). Dengeleme baglmslz modellerle blok dengeleme yontemiyle 

yapllmaktadlr. 

b. SaYlsal Arazi Modeli (SAM) Uretilmesi 

Nokta, profil, dUzenli grid ya da kesit rnodlarlnda elde edilen 

SAM verileri Ortofoto hari ta Uretiminde veya U<;: boyutlu gbrUntU elde 

etmede kullanlilr. 

c. C;izgisel Klymetlendirme ve Tersim 

Mevcut analOg aletler ile 1/25.000 bl<;:ekli haritalarln gUncelle§tiril

mesi <;:all§malarl 10 Yllilk periyotlar halinde sUrdUrUlmektedir. Kalklnma 

arna<;:ll Uretimler 1/5.000 bl<;:ekli standart topografik, 1/2.000 bl<;:ekli 

yol gUzergahl haritalarl ve 1/1.000 bl<;:ekli planlar olarak bzetlenebilir. 

Klymetlendirilmesi biten paftalar pozitif kallplara tersim edilmekte 

ya da negatif kallplara kazlnrnaktadlr. 

d. Btittinleme C;all§malarl 

Fotogrametrik ybntemle klymetlendirilmi§ paftalarl araziye uygulaYlp 

bcnzerlik derecesini inceleyerek, oirnasl muhtemel yanllmalar dUzeltilmek

te, degerlendi.rilmemi§ bblUrnler tamamlanmaktadlr. 
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Resim-2: P1anicomp C 140 

e. SaYlsal Harita tiretimi 

Fotograf ya da uydu gorUntUleri ku11anarak U9 boyutta saYlsal harita 
bi1gi1eri top1amaya yone1ik 9a11§ma1ara ba§lanml§tlr. 

f. Ortofoto Harita tiretimi 

1/2.000 ve 1/5.000 o1gekli ortofoto harita Uretimi yapl1maktadu. 

g. Havadan Fotograf Allm Call§malarl 

Harita yaplmlna a1t11k te§ki1 eden hava fotograf1arlnln temini 
1967 Yl1lna kadar Hava Kuvvet1eri i1e mU§terek olarak sag1anml§tlr. 
1967'de Harita U9u§ Birligi kuru1mu§ ve bir1igin adl 1990'da Harita 
Hava Grup Komutan11g1 olarak degi§tiri1mi§tir. Hava Grup Komutan1lgl'nln 
envanterinde DORNIER 28-D1, DORNIER 28-D2 ve BEACHCRAFT B200 u9ak1arl 
bulunmaktadlr. Ha1ihazlrda WILD RC-I0 ve ZEISS RMK kamera1arl ku11anl1mak
tadlr (Resim-3). Kamu kurum ve kuru1u§larl i1e oze1 kurulu§larln hava 
fotograf istek1eri de yerine getiri1mektedir. 

4. KARTOGRAFiK CALI~MALAR 

HGK'nda kartografik 9a11§ma1ar 1909'da ba§laml§ olup §u ba§11k1ar 
a1tlnda ozet1enebi1ir. 
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Resim-3: B200 U~aglnln i~ GorUnU§U ve WILD RC-I0 Kamerasl 

a. 1/25.000 Ol~ekli Topografik Haritalar1n Uretimi 

1/25. 000 ol~ekli orij ina1 hari tadan tersim ve baskl kal1p1arl hazlr-
1anmakta ve baskl i§lemi i1e ~oga1tma yapl1maktadlr (Resim-4). 

b. Tahvil Yontemiyle Harita Uretimi 

1/25.000 ol~ekli haritadan 1/50.000, 1/100.000, 1/250.000 o1gek1i 

harita Uretimi yapl1maktadlr. 

c. Renk AY1r1m1 Yontemiyle Harita Uretimi 

Orij ina1 bir hari tadan fi1 treleme i1e renk aYlrlml yapl1arak e1de 
edi1en kallp1ardan yararla orijinalin aynlslnln Uretimi yapllmaktadlr. 

d. Teknik Ar§iv Faaliyeti 

Ureti1en haritalarln tersim ve her tUrlU baskl kallp1arl sak1anmakta, 
kamu kurum ve kurulu§larlnln talep ettikleri harita orijinal1erine 
ait ozalit ve plan kopya gekimi yapllmaktadlr. 

e. Plastik Kabartma Hari ta Uretimi 

Degi§ik ol~eklerde kabartma harita Uretimi ile bir1ikte gorme ozUrlU
ler i~in ozel kabartma harita Uretimi de yapllmaktadlr. 
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Resim-4: HGK MatbaaSl 

f. Muhtelif Harita ve Atlas Uretimi 

Topografik haritalar dl§lnda, atlas Uretimi ile birlikte de~i§ik 

bl~eklerde duvar haritalarl, §ehir pl§nlarl Uretimi de yapllmaktadlr. 

Bu Uretim, blgekleriyle birlikte Tablo-l'de verilmektedir. 

Tablo-l: Uretimi Yapllan Muhtelif Harita, P1§n, Kabartma Harita1ar 

(01gekli ) 

,,'i; •..... ··i';·'·. ,.'; •. r. 
. ..... •.•. 0'. • ..•. ; ...• ;.l,...:; r .~ .. ; ..... 

Bol,g~ :F~~ils;i .. ....... .,..' ;~.;. 

DUnya 21.000.000 18.000.000 21 .. 000.000 

Avrasya 7.000.000 - -

TUrk Dev1et1eri 7.000.000 7.000.000 -

Ba1kanlar 1.000.000 1.000.000 -

Kafkaslar 1.000.000 1.000.000 -

Anadolu ve Mezopotamya 1. 000 . ODD - -

TUrkiye 1.000.000 I.OOO.OOO 1.000.000 
1.800.000 1.800.000 

Ankara - - -

TUrkiye ve C;evresi - - 1.000.000 
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5. BiLGi i$LEM VE SAYISAL ORETiM ~ALI$MALARI 

HGK, dUnyadaki geli§melere paralel olarak gerek kamu kurulu§larlnln, 
gerekse TUrk Silahll Kuvvetleri'nin saYlsal cografya bilgilerine duyacagl 

muhtemel ihtiya~ alanlarltn gozonUne alarak 1960 '11 ylliardan i tibaren 

donanlm, yazlilm teminine ve personel egitimine aglrllk vermi§tir. 

HGK taraflndan yUrUti,ilen bilgi i§lem ve saYlsal Uretim ~all§malarl 

a§agIdaki gibi ozetlenebilir. 

a. SaY1sal Ytikseklik Paftas1 (YtiKPAF) Uretimi 

Topografik haritalarln e§ yUkseklik egri kallplarl otomatik saYlsal

la§tlrma yontemi (raster tarama) ile saYlsallB§tlrllarak, saYlsal e§ 
yUkseklik egrileri Uretilmekte; saYIsal 
ile elde edilen e§ yUkseklik kallplarl, 

arazi matrislerinin hesaplanmasl 

1/25.000 ve daha kU~Uk ol~ekli 

haritalara ait bilgisayar destekli harita Uretiminde kullanllmaktadlr. 

b. SaYlsal Arazi Ytikseklik Modeli (SYM) tiretimi 

Bilgisayar ortamlnda yer yUzU topografyasini metrik ya da cografi 
arallkll matris §eklinde temsil eden yUkseklik verileri saYlsal yUkseklik 
paftaiarl kullanllarak Uretilmektedir. 

c. SaY1sal Detay Analizi Verisi Uretimi 

Radarca anlamll olan dogal ve insan yaplsl detaylarln koordinatlarl 

ve ozni telikleri; hava fotografl, uydu verileri ve mevcut hari talardan 
saYlsalla§tlrllarak Uretilmektedir. Bu bilgiler u~ak ve helikopter 
simulatorlerinde, radar tahmin modellerinde ve geli§mi§ silah sistemlerin
de kulianilmaktadir. 

d. Ekran GOrtintti Hari talar1 Uretimi 

Bu haritalar, genellikle baslil haritalarln bilgisayar ekranindaki 

renkli saYIsal fotokopisidir. Komuta 
gore v planlamada al tllk hari ta olarak 

proje ~all§malarl devam etmektedir. 

e. Radar Kaplama Diyagram1 tiretimi 

kontrol ~all§ma istasyonlarlnda, 
kullanllan bu hari taiarin pilot 

SYM'den yararlanarak, bir radarln degi§ik yUksekliklerde gorUp 

gormedigi alanlarl gosteren diyagramlarIn Uretimi ihtiya~ duyulan bolgeler 
i~in devam etmektedir. 

f. ~ok Urtinlti Cografi Veri Taban1 Projesi 

TUrkiye 'nin saYlsal cografya bilgisi ihtiyaclni en ekonomik §ekilde 
kar§llamak amaclyia bir~ok kaynaktan veri toplayarak bunlarln tek merkezli 
bilgisayar ortamlnda organize edilmesi i~in ba§latllan proje, sistemin 
uygulamaya konmasl a§amaslndadlr. Proje ger~ekle§tiginde pek ~ok cografi 
materyal bilgisayar destekli Uretilebilecek ve gerek TUrk Silahll Kuvvet
leri 'nin gerekse kamu ve ozel kurulw:;larln saYlsal ihtiyacl kar§llanml§ 
olacaktlr. Resim-5 ve 6' da CBS uygulamalarlna ornekler yer almaktadlr. 
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Resim-6: Tematik Harita 

g. Yonetim Ama~11 Projeler 

HGK'nda klasik olarak yUrUtUlen personel, lojistik ve Uretim yonetimi 

gibi konularln bilgisayarda otomatize edilmesi amaclyla bir ca11§ma 

ba§latllml§ olup, personel bilgi sistemi, foto-ar§iv bilgi sistemi 

ve ozlUk haklarl sistemi bilgisayar destekli o18rak kurulmu§tur. 
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