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Hari ta Genel Komutanhg~' n~n Uretti gi topografik ve tematik hari talar~n 
tersim, tahvil, fotomekanik ve bas~m i:;demleri 
Ba§kanl~g~'nca gergekle§tirilmektedir. 

Kartografya Dairesi 

Kartografya Dairesi'nde bu Uretim klasik yontemlerle sUrdUrUlmekte olup, 
1994 y~l~ Haziran ay~ ba§~ndan itibaren iki adet etkile§imli grafik gal~§ma 
istasyonunda, ARC/INFO yaz~l~m~ ile say~sal harita Uretimi Uzerinde deneme 
gal~§malar~ yap~1maktad~r. 

Bu yaz~da, klasik Uretim gal~§malar~ ile say~sal ga1~§malarda bu gUne 
kadar yap~lan denemeler, kar§~la§~lan sorunlar ve ileride yap~lmas~ 

dU§UnUlen denemeler hakk~nda bilgi verilmektedir. 

ABSTRACT 

Cartographic drawing, generalization, photomechanical processes as well 
as printing of topographical and thematical maps produced by General Command 
of Mapping are carried out by her Department of Cartography. 

These production activities are realized by conventional methods. On the 
other hand, since the beginning of June 1994 case studies on digital map 
production have been going on, by use of two workstations with ARC/INFO 
software. 

This paper is giving information about conventional production, problems 
encountered and results acquired during case studies and trials to be 
rp.alized in the future. 

1. GiRiS 

Harita Genel Komutanl~g~ Kartografya Dairesi'nde 1994 y~l~ Haziran 
ay~ndan i ti baren yap~1an. say~sa1 kartografya uygulamalar~ a§ag~daki 

ba§l~klar alt~nda sunulacakt~r; 

* Harita Gene1 Komutan1~g~'nda Uretilen harita1ar ve topografik harita 
tersiminde uygulanan klasik i§ ak~§~, 
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* Hari ta Genel Komutanhgl' nda YUrUtUlen Ulusal Cografi Bilgi Sistemi 
Projesine klsa bir bakl§ ve saYlsal harita Uretiminin projedeki yeri, 

* SaYlsal harita Uretimi denemeleri, 

* Sonu9lar. 

2. HARiTA GENEL KOMUTANLIGI'NDA URETiLEN HARiTALAR VE TOPOGRAFiK HARiTALARIN 

TERSiMiNDE UYGULANAN i§ AKI§I 

a. Harita Genel Komutanllgl'nda Uretilen Haritalar 

2 MaYls 1995 tarihinde kurulu§unun 100'UncU Ylll kutlanacak olan Harita 

Genel Komutanllgl'nln gorevlerinden birisi de savunma ve kalklnma ama9l1 
haritalarl Uretmektir. I§te bu nedenle Komutanllgln Uretim faaliyetlerinin 
bUyUk bir bolUmUnU topografik harita Uretimi olu§turmakta, bunun yanlnda 

degi§ik kamu kurum ve kurulu§larlnln istekleri dogrultusunda ve topografik 
harita Uretim planl goz onUnde tutularak degi§ik tematik haritalar da 
Uretilmektedir. 

Harita Genel Komutanllgl'nda Uretilen topografik haritalar; 

* 1/25 000, 1/50 000, 1/100 000 o1gekli ST haritalar, 

* 1/250 000 o1gekli JOG serisi haritalar, 
* 1/500 000 o1gekli 1404 serisi haritalar, 
* 1/1 000 000 o1gekli 1301 serisi haritalar 

olup savunma maksatll haritalardlr. Bu haritalar dl§lnda Uretilen tematik 
haritalar ise Tablo-1'de gorUlmektedir. 

b. Topografik Harita Tersiminde Uygulanan i§ Akl§l 

Topografik harita Uretiminde uygulanan i§ akl§l pafta o1gegine gore fazla 

degi §memekte, ancak 1/50 000 ve 1/100 000 o1gekli paftalarda ayrlca bir 
tahvil ve mozaikleme i§lemi yapllmaktadlr. Yazlnln esas konusu olan saYlsal 
Uretim uygulamalarlnda 1/25 000 o1geginde denemeler yaplldlglndan burada 
ozellikle 1/25 000 o1gekli topografik hari ta i § akl§ diyagraml Uzerinde 
duru1acaktlr (gekil-1). 

Bu §ekil Uzerinde basit bir a91k1ama yapllacak olursa; i§ akl§lnda ilk 
adlm olan orijinal, eger pafta ilk defa Uretilecekse fotogrametrik 
klymetlendirme ile elde edilen ve alUminyum map altllk Uzerinde 9izilen 
orijinaldir. Eger pafta revizyona girmi§se, 0 zaman yine fotogrametrik 

olarak klymetlendirilmi§ ve astrolon Uzerine 9izimi yapllml§ orijinaldir. 
gekilden de gorUldUgU gibi, topografik harita 4 renkte baslldlglndan 4 ana 
renk kallbl elde edi1mektedir (klrmlzl, mavi, siyah, ye§il). Bu ana renk 
kallplarlna esas olmak Uzere de normal olarak 8 tersim kallbl 
hazlrlanmaktadlr. Ancak revizyon i§leminde 8 kallp saY1Sl azalmakta, eger 
belli bir detayda fazla degi§iklik yoksa eski kallplar kullanllmakta, 

Uzerinde kU9Uk rotu§ i§lemleri yapllmakta boylece zaman ve maliyetten 
tasarruf edilmektedir. 
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Tablo-1: Harita Genel Komutanllgl'nda Uretilen tematik haritalar 

(M: Milyon, B: Bin). 

HARITANIN ADI OU;:EGI EBADI (em x em) 

TUrkiye Siyasi 1/1 M. 174 x 90 

TUrkiye Fiziki 1/1 M. 174 x 90 

TUrkiye Siyasi 1/1.8 M. 97 x 50 

TUrkiye Fiziki Kabartma 1/1 M. 174 x 90 

TUrkiye ire ~evresi 1/3 M. 108 x 65 

TUrkiye ve ~evresi Kabartma 1/3 M. 108 x 65 

Balkanlar Siyasi 1/1 M. 165 x 130 

Balkanlar Fiziki 1/1 M. 165 x 130 

Kafkaslar Siyasi 1/1 M. 124 x 90 

Kafkaslar Fiziki 1/1 M. 124 x 90 

Anadolu ve Mezopotamya 1/1 M. 124 x 116 

TUrkiye-Balkanlar ve Ortadogu 1/3 M. 193 x 126 

TUrk Devlet ve Topluluklarl 1/7 M. 96 x 67 

Asya-Avrupa 1/7 M. 177 x 129 

DUnya Siyasi 1/18 M. 185 x 119 

DUnya Fiziki 1/21 M. 190 x 92 

DUnya Fiziki Kabartma 1/21 M. 190 x 92 
Ankara §ehir Planl 1/20 B. 68 x 93 

TUrkiye-Balkanlar-Ortadogu-

Kafkasya Kabartma 1/1 M. 190 x 340 

Gorme OzUrlUler I~in Kabartma 

Harita Degi§ik Degi§ik 

PAR~A 

SAYISI 

3 

3 

1 

3 

2 

1 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

4 
4 

4 

4 

1 

9 

1 

3. HARiTA GENEL KOMUTANLIGI'NDA YURUTULEN eOGRAFi VERi TABANI PROJESiNE KISA 
BiR BAKI~ VE SAYISAL HARiTA URETiMiNiN PROJE i~iNDEKi VERI 

Harita Genel Komutanllgl'nda 

Cografi Bilgi Sistemi (UCBS) 

ilk olarak 1990 Ylllnda ba§layan Ulusa1 
projesinin amaCl gerek TUrk Silahll 

Kuvvetlerinin savunma, gerekse kamu kurum ve kurulu§larlnln kalklnma 

amac;;larlna yonelik "SaYlsal Cografi Bi 19i" ihtiyac;;larlnl en klsa sUrede, en 
ekonomik ve gUncel bi~imde kar§llamak Uzere TUrkiye Ulusal Cografi Veri 
Tabanlnl kurmaktlr. Ulusal Cografi Bilgi Sistemi projesinin bir ozelligi de 
~ok UrUne yonelik olmasldlr. UCBS'nin destekleyecegi UrUnlerden bazllarl 

Tablo-2'de sunulmu§tur /1/. 

Proje 3 ana a§amadan olu§aeaktlr. Bunlar; 

* Veri toplama, 

* Yapllandlrma, veri tabanl olu§turma, veri tabanlnln baklml, 

* UrUn hazlrlama, 

a§amalarldlr (§ekil-2). 
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~ekil-1: 1/25 000 Ol~ekli Topografik Harita 1§ Akl§l 
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Tablo-2: UCBS'nin destekleyecegi UrUnlerden baZllarl. 

SIRA NO. U RUN A D I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1/25 

1/50 

1/100 

1/250 

1/500 
1/1 

1/50 

1/25 

B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
M. 
B. 

B. 

ST Haritalarln Ana Renk Kallplarl 

ST Haritalarln Ana Renk Kallplarl 

ST Haritalarln Ana Renk Kallplarl 

ST Haritalarln Ana Renk Kallplarl 

ST Haritalarln Ana Renk Kallplarl 
Hari talarln Ana Renk Kallplarl 

, 1/250 B. DFAD (Digital Feature 

Analysis Data) 

1/50 B. , 1/250 B. , DTED 

(Digital Terrain Elevation Data) 

TRIGLIST 9 (Triangulation List) 

GAZETTEER 10 (Cografi Yer isimleri Katalogu) 

CHAD 11 (Chart Amendment Document) 
12 Vektor KUtUkleri 
13 Jeodezik Jeofizik Degerler 

SAVISALLAS TIRMA EDiTLEME KIVMETLENDiRME GORUNTO 
iSLEME VERi NAKLi 

J I I VERi TQPLAMA I 
~ I:r. 

~ ~ VAPILANDIRMA 
VERi TA8ANI 

COORAFi OLUSTURMA 
VERi TA8ANI VERi TABAN! 

'"----- 8AKIMI 
jr 

SAVISAL VEKTOR- RAS TER-MATRiS-GRAfiK 
KAR TOGRAFYA OLMAVAN URUN HAZIRLAMA 

IURUN HAZRLAMA I 

gekil-2: UCBS'nin A§amalarl 
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UCBS, ulusal dUzeyde 1/250 000 ve 1/25 000 olgekli iki ayrl cografi veri 

tabanl igerecektir. UCBS'nin dl§lnda, Harita Gene1 Komutan11g1'nda yUrUtUlen 

bir ba§ka saYlsal Uretim sistemi de 1/25 000 olgekli paftalarln mUnhani 
bilgilerinin saYlsalla§tlrlldlgl YUkseklik Paftasl Uretim Sistemidir 

(YUKPAF) • ARALIK 1994 i ti bari ile 5547 adet 1/25 000 olgekli paftadan 

yakla§lk 3/4'UnUn mUnhanileri saYlsalla§tlrllml§tlr. Bu Uretim sisteminin 
onemi, yUkseklik degerlerinin UCBS' ye 3' UncU boyut olarak i lave edilecek 
olmasldlr. Bu durumda UCBS'nin a§amalarlna tekrar baklldlglnda, UrUn 

hazlrlama a§amaslnda SaYlsal Kartografik Baskl Kallplarlnln artlk Cografi 
Veri Tabanlndan yararla elde edilebilecegi gorUlmektedir /2/. 

UCBS gall§malarlnda en onemli konulardan birisi olan standardizasyonun 
saglanmasl igin; 

* 
* 
* 

Cografi Bilgi Slnlflandlrma Standardl, 
Cografi Bilgi Duyarllllk Standardl, 
Cografi Bilgi Geometri Standardl, 

* Veri Yaplsl Standardl, 
hazlrlanml§tlr /1/. 

4. SAYISAL HARiTA liRETiM (BiLGiSAYAR DESTEKLi HARiTA URETiM) DENEMELERi 

a. Mevcut Donanlm ve Yazlllm 

Harita Genel Komutanllgl Kartografya Dairesi Ba§kanllgl'nda, saYlsal 

harita Uretim gall§malarl 1994 Ylll Haziran aYlnda deneme mahiyetinde 

ba§laml§tlr. ~u anda Kartografya Dairesi Ba§kanllgl'nda iki adet DEC Station 
5000/240 gall§ma istasyonu olup birinde ARC/INFO 6.1.1 digerinde ise 7.0.2 

sUrUmU yUklUdUr. <;ok yakln bir zamanda her iki istasyonda da 7.0.2 sUrUmU 
olacaktlr. Soz konusu gall§ma i stasyonlarlnln 32 Mb. bellek kapasi tesi ve 
1.3 Gb. disk kapasitesi olup, disk kapasitesi klsa bir sUre sonra 1.8 Gb.'a 

yUksel ti lecektir. ~u anda Kartografya Dairesi' nde otomatik gizim masasl, 

saYlsalla§tlrlcl ve manyetik ar§iv birimi olmaYlp, yerel eternet agl 
Uzerinden Hari ta Genel Komutanllgl Bilgi Sistem Destek Dairesi' nde mevcut 
donanlmdan yararlanllmaktadlr. SaYlsal kartografik Uretimle ilgili donanlm 
konfigUrasyonu ~ekil-3'te gorU1mektedir. KonfigUrasyonda gorU1en gizim 
masalarlndan WILD TA2L kalem glZlCl kartografik hassasiyette kazlma 
kabiliyetine sahiptir. Eloktrostatik gizici ise 300 dpi hassasiyette 
elektrostatik kaglt ve polyester film Uzerine glktl alabilmektedir. 

b. Deneme Call§malarl 

Kartografya Dairesi' nde yapllan deneme ga11§ma1arl 1/25 000 olgekli 
topografik harita1arln basklya esas ana renk kallplarlnl elde etmeye 
yone1iktir. ilk a§amada, daha once bahsedilen mUnhani ka1lbl ve hidrografik 
(mavi) kallbln elde edilmesi denenmi§tir. Ancak burada dikkati geken konu 
mUnhani kallblnln klrmlZl renk kallblnln bir pargasl olmaSldlr. A§aglda 
anlatllan gall§malarda klrmlZ1 kallpta yer alan yo1 dolgu veya oze1 binalar 
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2x D~ Station 50001240 

VERSATEC 
EI,.EKTRQSTATiK 
, Ici 

OPTRONICS 5040 
RASTER TARAYICI 

WILD TA2l 
KALEM Cizici 

$ekil-3: Donanlm KonfigUrasyonunun rlgili BolUmleri 

gibi ilave detay Uzerinde 

saYlsalla§tlrllmasl ayrl bir 

9al1§11maml§tlr, bu 

teknik gerektireceginden 

tip 

ileri 

detaylarln 

a§amalara 

blrakllml§tlr. Qall§mada mUnhani ve hidrografyanln ozellikle se9ilmesi ise 
Harita Genel Komutanllgl'nda yUrUtUlmekte olan YVKPAF projesinin yani 

saYlsalla§tlrllml§ mUnhani bilgilerinin varllgldlr. 

Kartografik tersim 9al1§malarl i§ akl§lnda §oyle bir Slra takip edilir; 
tersime hidrografik detaylarla ba§lanlr, zira hidrografik detaylar arazinin 

9atlslnl olu§turur ve fotogrametrik klymetlendirmede gergek olarak 
gorUIUrler. Mavi kallbln tersiminden sonra arazi yaplslnl temsil eden 
mUnhani ve §ekil 9izgilerinin tersimi mavi kallpla uyum i9inde yaplllr. 
Bunun i9in l§lkll mas ada mUnhani kallbl ile mavi kallp, mavi kallp altta 

ka1acak §eki1de 9ak1§tlrl1arak tersim edi1ir. Kura1 olarak, eger iki ka1lp 
araslnda tersim sonraSl kontro1de bir uyu§umsuzluk varsa mUnhani ka1lblnda 
dUze1tmeye gidilir. A§aglda an1atl1an bi1gisayar destekli c;all§mada da bu 
kartografik tersim kura1lna uyu1mu§tur /3/. 

(1) Ku1lanl1an Yazl1lmln Oze11ik1eri 

Deneme c;a1l§maslndaiki adet DEC STATION 5000/240 c;all§ma istasyonu 
Uzerinde bulunan ARC/INFO 6.1.1 ve 7.0.2 sUrUmleri kullanllml§tlr. 7.0.2 
sUrUmU daha etkili olmakla beraber, daha geni§ bir c;all§ma alanl 
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istemektedir. 32 Mb. 'l~k bellek kapasitesi yogun kartografik 
sembollendirmelerde veya birden fazla ARC/INFO penceresi a~maya yeterli 
olmayabilir. Buna kaq;nn karma§~k Cografi Bilgi Sistemi sorgulamalarl ve 
ili§kilendirmelerinde daha etkilidir. 

ARC/INFO yaz~hm~ kenar-dUgUm (arc-node) topolojik veri yap~s~n~ 

destekleyen bir cografi bilgi sistemi yaz~l~m~dlr. Say~salla§t~r~lan 

detaylara geometrik bilgiler d~§~nda oznitelik (grafik olmayan) bilgisi 
atanabilir ve bunlara gore sorgulama yapllabilir. Yaz~l~m i~inde bir kapsam 
(coverage) kavram~ olup tUm say~sallaf]t~rllan bilgiler kapsam i~inde yer 
ahr. ARC/INFO i~inde 3 tUr topoloji yarat~hr; ~izgi (are), alan (polygon), 
nokta (point). yaz~hm geregi bir kapsam i~'in alan ve nokta topolojisi bir 
arada olamaz. Bunun anlam~ §udur; bir kapsam i~inde nokta ve alan detaylar 
bir arada olamaz. 

ARC/INFO i~inde veriler tematik olarak grupland~r~l~p buna gore kapsam 
say~s~ dUzenlenebilir. 

ARC/INFO'ya degi§ik veri giri§i mUmkUndUr, ancak §u anda kullan~lan 

donan~mda say~salla§t~rma masas~ olmad~g~ndan veri giri§inde raster taran~p 
vektore ~evrilen kUtUklerin ARC/INFO formahna donU§UmU kullanllmaktadlr. 
Bununla beraber 7.0.2 sUrUmUnde raster kUtUk Uzerinde ekrandan, etkile§imli 
olarak vektore ~evirme 1§1 de yap~labilmektedir, ancak yap~lan deneme 
~al~§malar~nda bu yontem kullan~lmam~§t~r. 

(2) Takip Edilen 1§ Ak~§~ 

1/25 000 ol~ekli saYlsal mUnhani ve hidrografya kal~b~n~ elde etmek 
Uzere tasarlanan i§ ak~§~ ~ekil-4'tedir. 

(a) Ozel Nehir Kahb~ Haz~rlama: 1/25 000 ol~ekli tersim 
altllklar~nda hidrografik bilgileri i~eren negatif filmden bir pozitif film 
al~n~r. Bu film Uzerinde ~izgi ve nokta detaylar vard~r. Alan detaylar~n ise 
sadece s~n~rlar~ vard~r. Bu film Uzerine rapido mUrekkebi ile bas~l~ pafta 
ve diger tersim altl~klar~ndan yararlanarak, mUnhani kal~blnda olmas~ 

gerektigi halde, YUKPAF kUtUgUnde olmayan detaylar ~izilir. gizimde sadece 
~izgi eksenleri al~n~r. MUnhani kal~b~ndaki nokta detaylar ise sadece + 

i§areti ile al~n~r. AI~nan detay yan~na k~rmlz~ mUrekkeple detay kodu 
yaz~l~r. Bu detay kodu Cografi Veri Taban~ Detay S~n~fland~rma Katalogundan 
al~n~p, kartografik ~al~§malara uyarlanml§t~r. 

(b) Ozel Nehir Ka1~b~n~n Say~salla§t~r~lmas~: Ozel nehir kal~b~ 
raster taray~c~da taran~r. Tarama esnas~nda k~rm~z~ filtre kullan~larak 

k~rm~z~ ile yazl.lan detay kodlarl.nl.n saYl.saI1a§t~r~lmamasl. saglanl.r. Elde 
edilen RLE formdaki kUtUgUn vektore donUf]tUrUlmesi ile IGDS formatl.nda bir 
kUtUk elde ediHr. 

(c) ARC/INFO'ya DonU§Um Ve Transformasyon: Elde edilen IGDS 
formatlndaki kUtUk ARC/INFO formatlna donU§tUrUlUr ve pafta ko§eleri i~in 
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V~P"f ARSiviNOEN 
KUTUK ALiMI 

ON EOiTLEME 

KENARlASMA , 

KONTROl CIZIMI 
KONTROl 

OETAVlARlN AYRILMASI 
L...---4 MUNHANI C ZGI 

......... ----1 MUNHANi AlAN 
,,+------1 MUNHANi NOKTA 

1-----' NEHiR CiZGi 
L..-__ ~ __ ---' NEHiR AlAN 

ARSlVlEME 
1125000 SAVISAL 
M()lHANi KALISI 

NEHiR NOKTA 

KONTROL CiZlMI VE 
KONTROL 

A 
1/ 25000 SAVISAL 

HiOROGRAFVA (MAV;) KALISI 

geki1-4: 1/25 000 01gek1i SaYlsa1 MUnhani ve Hidrografya 
Ka11blnln E1de Edi1mesi 

-9-



izdUs;Um koordinatlar1 girilir. Bundan sonra gal1S;11an kapsam UTM 
koordinatlar1ndad1r. 

(d) On Editleme: Vektore donUs;Umden kaynaklanan hatalar 

giderilir, sembolle gelen fakat sembolleri donUs;Um esnaslnda bozulan nokta 

detaylar dUzeltilir fakat bur ada higbir detaya kod atanmaz. 

(e) Kenarlas;ma: On editlemesi biten nehir kapsamlar1 kendi 

iglerinde kenarlas;maya tabi tutulur. Kenarlas;manln burada yapllmaslnln 

nedeni s;ekil ve bilgi kaybln1n minimuma indirilmesidir. Detaylara gore 

kapsamlar ayrlldlktan sonra kenarlas;ma yaplld1gl takdirde belli bir s;ekil 

kaybln1n olabilecegi dUs;UnUlmUs;tUr. 

(f) Kontrol C;:i zi mi ve Kontrol: On edi tlemesi bi tmi S; ve 

kenarlas;mas1 yapllmlS; kapsamlardan bir kontrol gizimi allnlr. Bu kontrol 

giziminde detaylar1n s;ekil bozuklugu, eksikligi, kaYlkllklarl ve 

kenarlas;malarl kontrol edilerek hatalar belirlenir. Bu hatalar on editleme 

adlmlna geri donUlerek dUzeltilir. 

(g) Detaylarln Ayrllmasl: ARC/INFO yaz1l1mln1n ozelligi 

detaylar1n geometrik ve tematik olarak kapsamlara ayr1lmasldlr. Bu 

ozellikten yararlanarak, yap1lan tasar1mda saY1sal mUnhani kal1b1 igin ve 

saYlsal mavi kal1p igin Uger ayr1 kapsam halinde dUzenleme dUs;UnUlmUs;tUr. Bu 

kapsamlar nokta, gizgi ve alan detaylar1 igeren kapsamlard1r. Herbir kapsam 

iginde yer alan detaylar Tablo-3'te gosterilmis;tir. 

Bu sln1fland1rma yap1l1rken, Harita Genel Komutanl1g1'nda kullan1lan OZEL 

i:;;ARET YONERGESi dikkate allnmlS; ve bu yonergede yer alan her bir sembol 

kartografik detay olarak yorumlanm1s;t1r. Alan detaylar ozellikle dolgu 

sembollerle goster i len detaylard1r. C;:i zgi olarak sembollendi r i 1 en ve kendi 

Uzerine kapanan detaylar gizgi detay olarak kabul edilmis;tir. Bir detay iki 

ayr1 kapsam iginde yer alabilir. Ornegin daimi akarsu alanln1 belirleyen 

klY1lar hem nehir-alan kapsam1 hem de nehir-gizgi kapsaml iginde yer al1r. 

Ancak gosterimde sadece nehi r-<;i zgi kapsaml i gi nde sembolleni r nehi r-alan 

kapsam1 i<;inde ise sadece alan (dolgu) sembollendirilir. MUnhani <;izgi 

detayda S;U anda mUnhani <;izgileri yoktur. MUnhani <;izgileri daha sonra 
YVKPAF kUtUgUnden gelecek mUnhani-<;izgi kapsaml i<;inde birle§ecektir. 

MUnhani <;izgi detaylarda kullan1lan sembol geregi gizgilerin saY1sallas;tlrma 

yonu de onemlidir. Gerektiginde bu yon de degis;tirilebilmektedir. Nokta 

detaylarda, detaya bir ag1 vermek gerekir, eger bu a<;l verilmezse tUm 

semboller tek bir yonde gelir. Sembollendirme i<;in; nokta, <;izgi ve alan 

detay sembollerini igeren U<; ayrl sembol kUtUgU olus;turulmus;tur. 

(h) Kontrol C;:izimi ve Kontrol: Bu <;izimde buraya kadar 
olus;turulan 6 kapsam bi r arada <;i zi lerek detaylar kontrol edi li r. Maksat 

detaylar1n uygun kapsamda yer ald1g1nl ve dogru sembolle gosterildigini yani 

dogru detay kodu aldlglnl gormektir. Bu <;izimde slraslyla nehir-alan, 

mUnhani-alan, nehir-<;izgi, mUnhani-<;izgi, nehir-nokta ve mUnhani-nokta 

kapsamlar1 tek bir <;izim kUtUgUnde birles;tirilir. 
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Tablcr3: Kapsanlarda yer alan detaylar 

MHIANi <;!tZGt DETAYLAR NEHIR l'OITA DETAYLAR NEHIR <;!tZGt DETAYLAR 

2 M. 'den al<;ak toprak yar "'iltre havuzu Denizde oynak kurrEal 

2-5 M. toprak yar 10 M. 'den algak dogal §elille Su al h olc;ege Slgan kaya 

Kuru hendek lO M. 'den yUksek dogal §elille Sulu hendek 

M.inhani alan hOyUk 10 M. 'den algak yapay §elille Set Uzerinde kanal 

M..inhani alrrayan hOyUk lO M. 'den yUksek yapay §elille Kuru hendek 

<;:ukur Ark Uzerinde su yolu tuneli Daimi akarsu veya klY1Sl 

Kanal Uzerinde S4Yolu tiineli YatagJ.ncla kaybolan akarsu 

MHIANi AU\N DETAYLAR Su yolu ki:ipri.isU Degi§en akarsu yatagJ. klY1Sl 

Harap su yolu kOpriisU Sulu ark 

KlJIlluk alan Akmh yOnU cku Kuru ark 

<;:akllllk alan Kaynak Sularra/kurutma kanall 

Kunluk~lllk alan Kuru ge§lre Yapllrn3kta olan s/K kanall 

Yanar;;ta toprak yar Sulu~ Ula§lm kanall 

Degi§en akarsu yatagJ. Kaptaj Harap sulara kanall 

KlJIll~akllll akarsu yatagJ. Su <:blabl (Bostan <:blabl) Dalyan 

Z€minde su deposu Batakllk Slrurl 

MHIANi l'OITA DETAYLAR 00den <;!lg yolu 

Su yolu bacasl Ger;;ici gol klY1Sl 

Olgege Sl~ hOyUk Su altl olgege sl~an kaya Degi §en klYl 

Kdrurclan cku Kuru kL\yu Harap ark 

Pafta kO§eleri Sulu kL\yu Harap ula§lffi kanall 

Seren1i kL\yu Yapllrn3kta olan ula§lffi kanall 

NEHIR AU\N DETAYLAR Artezyen kL\yusu Sulara §ebekesi 

Kar kL\yusu Kanalet (Tek su yolu) 

Ballk Uretme havuzu Sondaj kL\yusu Kanalet (<;!ift su yolu) 

Batakllk El ilelotanatik gall§arl tulurrba Z€minde su yolu 

<;!eltik Yel ile gall§arl tulurrba Z€min alh su yolu 

Daimi akarsu alanl Su kulesi 10 M. 'den al<;ak dogal §elille 

Fi 1 tre/havalandlrma havuzu Sarmg 10 M. 'den yUksek dogal §elille 

Ger;;i ci gol Su terazisi 10 M. 'den algak yapay §elille 

GOl-ufak gol Su ayrlffi yeri 10 M. 'den yUksek yapay §elille 

GOlet Paf'ta kO§eleri Ark Uzerinde su yolu tiineli 
Sel alanl Kana1 Uzerinde su yolu tUneli 
Sulu havuz Su yolu kOpriisU 

Su yUzeyi al tmda dOkUntu Harap su yolu kOpriisU 

ta§lar K1Yl (deniz,gol, golet) 

Tuzla 

-11-



(1) Hidrografik Kapsamlarl Birle§tirme: Hidrografik detaylara ait 

<;i zgi, alan ve nokta detaylarl i <;eren kapsamlar kartografik UrUn <;i zi mi 
almak Uzere dUzenlenir. 

(j) gizim/Kazlma ve Rotu§: Kartografik <;izim kUtUgU haZlrlanarak 

son <;izim allnlr. Bu <;izim §u anda kaZlma kabiliyeti olan bir masada allnlr. 

Rotu§ a§amaslnda kazlmadan gelen kU<;Uk hatalar dUzeltilir, gerekli klasik 

kartografik tersim destegi saglanlr. Bu a§amada henUz tam olarak 

ger<;ekle§memi§tir. 

(k) Ar§ivleme: Manyetik teyp ortamlnda, her bir 1/25 000 ol<;ekli 

paftanln mavi kallblna ait 3 ayrl kapsam ar§ivlenir. Bir mavi kallbl 

olu§turan 3 ayrl kapsam, yapllan denemelerde ortalama 3 Mb. yer tutmu§tur. 

(1) yUKPAF Ar§ivinden KUtUk Allml: yUKPAF ar§ivinden, 3 boyutlu 

ve izdU§Um koordinatlanna sahip, 1/25 000 ol<;ekli yUKPAF kUtUgU allnlr. 

yUKPAF kUtUgUnde arazi bilgisi olarak sadece mUnhaniler ve yUksekligi belli 

noktalar vardlr. SaYlsal mUnhani kallbl olu§turma i§leminde yUKPAF'dan 

sadece mUnhaniler allnlr. 

(m) yUKPAF KUtUgUnUn ARC/INFO'ya DonU§UmU Ve Transformasyon: IGDS 

formatlndaki yUKPAF kUtUgU ARC/INFO formatlna donU§tUrUlUr. DonU§Umde 

izdU§Um koordinatlarl bozulmaya ugradlglndan burada da UTM koordinatlarlna 

donU§Um uygulanlr. 

(n) MUnhani ve MUnhani-gizgi Detay Birle§tirme: (g) i§lem 

adlmlnda olu§turulan mUnhani-<;izgi detay kapsam ile yUKPAF'dan e1de edilen 

mUnhani kapsaml birle§tirilir. Bu birle§tirmede, her iki kapsamda topoloji 

yarattlktan sonra elde edilen oznitelik tablolarlnln aynl olmasl gerekir. 

Artlk mUnhani-<;izgi detay kapsaml i<;inde mUnhani <;izgileri de vardlr. 

(0) Editleme ve nehir mUnhani uyu§umu: MUnhani-<;izgi detayla 

birle§tirilen mUnhanilerin kartografik uyu§umu saglanlr, (m) adlmlndaki 

donU§Umde olu§an bo§luklar giderilir. Bu editlemeden sonra da (g) i§lem 

adlmlnda olu§turulan nehir-<;izgi detay kapsaml bir ark a gorUntU olarak 

allnlr ve mUnhani bilgileri editlenerek nehir mUnhani uyu§umu saglanlr. 

(p) Kenarla§ma: Bu i§lem bittikten sonra kenarla§ma yaplllr. 
Kenarla§madan maksat, nehir mUnhani uyu§umunda yapllan oynamalardan dolaYl, 
mUnhani-<;i zgi detay kapsamlnda meydana gelen kenarla§ma bozuklugunu 
gidermektir. 

(r) Kontrol gizimi Ve Kontrol: Bu <;izimde, mUnhani ve nehir-<;izgi 
detay <;izimleri bir arada ve sembollerine gore <;izdirilerek uyu§um ve 
edi tleme i §lemleri kontrol edi lir. Tespi t edi len hatalar (0) adlmlna geri 
donUlerek dUzeltilir. 

(s) MUnhani Kapsamlarlnl Birle§tirme: SaYlsal mUnhani kallblnl 
olu§turan mUnhani-<;izgi detay, nokta detay ve alan detay kapsamlarl 

birle§tirilerek nihai <;izim kUtUgU olu§turulur. 
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(t) C;izim/Kazlma Ve Rotu§: (j) i§lem adlml mUnhani bilgileri i<;;in 

tekrar edi li r. 

(u) Manyeti k teyp ortamlnda her bi r 1/25 000 olc;ekli paftamn 

mUnhani kallblna ait C;izgi, alan ve nokta detay kapsamlarl saklanlr. 

BUtUn bu i§lemler ic;in ARC/INFO'nun 4'UncU nesil programlama dili olan 

AML (Arc Macro Language) ile uygulama programlarl yazllml§tlr. Bbylece bir 

operator belli bir egi timi aldlktan sonra ekranda menUler araclllglyia bu 

i§lemin bUyUk klsmlnl yapabilecektir. 

4. SONUC;;LAR 

a. Yapllan denemelerde, mevcut tersim kallplarlnln saYlsalla§tlrllmasl 

ve yine mevcut saYlsa1 yUkseklik bilgisi kUtUklerinden yarar1a saYlsal mavi 

kallp ve mUnhani kallplarlnln e1de edilebilec2gi gorU1mUstUr. 

b. Aynl c;all§manlrl, dogrudan Uretime destek olacak §eki Ide revizyon 

kallblndan nehir bilgilerini ve degi§en mUnhani-c;izgi detay1arl 

saYlsal1a§tlracak sekilde denemesi yapllmalldlr. Zira bu haliyle elde edilen 

kallplar 1 Ureti rne sokmak eski bi 19i 1er i kul1anacak olrnaml zdan dolay 1 bi r 

yarar getirrnez. Sadece kartografik veri tabanlnln olu§rnaslnl saglar. 

c. Ayrlca arsivlenen saYlsal mUnhani ve saYlsal mavi kallplarlnln, 

fotogrametrik revizyonda kullanl1abi1irligi denenmelidir. Boy1ece 

kartografik ar§ivin revizyona girrne 01a81l1g1 del. denenerek, Uretime 

gec;ilebilecek aynl zarnanda sUrekli gUncel kartografik ar§iv veya veri tabanl 

elde edilmi§ olacaktlr. 

d. Bu denemelerin yanl Sira diger kallplarln saYlsal1a§tlrllmasl da 

denenrneli di r. 

e. Ayrlca cografi bilgi sisterni projesi ile beraber, cografi veri 

taban lndan yararlanarak saYlsal hari ta Ureti mi de denenerek, sonuc;larln 

kar§lla§tlrllmasl yararll olacaktlr. 

f. Say 1 sal kartografyada ideal sonucu bulab i lrnek i C; i n yapllacak 

C; i zi rnlerde sadece kazlma degi 1, yUksek hassasiyetde mUrekkep pUskUrtmeli 

C;iziciler veya film pozlaYJCl araYl§lna girmek yararll olacaktlr. Bu dururnda 

renk kallplarl tek filmde elde edilecek, bUyUk zaman ve malzerne tasarrufu 

saglanabilecektir. 
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