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ÖZET:
Ülke çapında 1:25.000 ölçeğinde toplanmıĢ topoğrafik vektör verilerden oluĢan TOPO25 veritabanı verileri, üçüncü boyut (Z
değerleri) ve öznitelik bilgilerine sahiptir. Büyük çoğunluğu fotogrametrik olarak üç boyutlu modellerden kıymetlendirilen bu
verilerin öznitelik bilgileri arazi çalıĢmaları sonucunda toplanmaktadır. Bu çalıĢmada TOPO25 vektör verilerinin üçüncü boyut
değerlerinin sayısal arazi modeli üretiminde kullanılabilirliği gösterilerek, geometrik ve öznitelik bilgileri kullanılarak yapılabilecek
analizler ile ilgili örnekler oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Üçüncü boyut verilerinden sayısal arazi modeli oluĢturmak için öncelikle
veri sözlüğü incelenerek zeminden kıymetlendirilen detaylar tespit edilmiĢ ve bir tablo içerisinde toplanmıĢtır. Hazırlanan program
vasıtasıyla bu detayların yükseklik değerleri kullanılarak ESRI TIN formatında yükseklik verisi üçgenleme yöntemi ile üretilmiĢtir.
Üretilen bu verinin doğruluğunun değerlendirilmesi maksadıyla belirli noktalardaki jeodezik ölçüler ve diğer fotogrametrik
detayların yükseklik değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Geometrik ve özniteliksel analizler kapsamında örnek sorgulamalar tüm geometri
tiplerini (nokta, çizgi, alan) içerecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Öznitelik ve geometrik sorgulamaların performans karĢılaĢtırmaları
yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Verinin geometrik ve özniteliksel olarak belli standartlarda toplanarak veritabanına
yüklenmesinin sorgulamalarda sağladığı kolaylıkları gösterecek uygulamalar yapılmıĢtır. BaĢlangıçta ağırlıklı olarak 1:25.000 ölçekli
harita üretimi için kullanılan TOPO25 vektör veri tabanı verilerinin sahip olduğu üçüncü boyut ve öznitelik bilgilerinin birçok
çalıĢma için altlık teĢkil edebileceği; geometrik ve öz niteliksel analizlerin her geçen gün artan güncelleme sıklığıyla ele alındığında
çok sayıda coğrafi bilgi sistemleri uygulamasında bir alternatif olarak göz önüne alınabileceği değerlendirilmiĢtir.
KEY WORDS: TOPO25, Digital terrain model, topographic vecyor data, third dimension, geometric and attributive queries

ABSTRACT:
TOPO25 database gathered from 1:25,000 scale topographic vector data across the country has the third dimension (Z values) and
the attribute information. The data is collected photogrammetrically from stereo models with three-dimension and the attribute
information is collected in the land surveys. In this study, the digital terrain model production from the third dimension of TOPO25
vector data and examples of the analysis that can be done by using geometric and attribute information are presented. After
examining the data dictionary and determining the features compiled on the ground, they are written into a table. By using a program
prepared from these features’ height values, elevation data is produced by the triangulated irregular network method (ESRI TIN). In
order to evaluate the accuracy of TIN, height values of geodetic and photogrammetric details in certain points are compared. Within
geometric and attributive analysis, sample queries have been established to include all geometry types (point, line, area). In
geometric and attributive queries, performance comparisons have been made. TOPO25 data collected in geometric and attributive
certain standards have been questioned for performance. Third dimension and attribute information of TOPO25 vector database for
the mainly used 1: 25,000 scale maps production at the beginning could constitute the basis for many studies, attributive and
geometric analysis with ever increasing frequency of updates, as an alternative to a large number of geographic information systems
applications be taken into consideration are evaluated.
sahiptir. Ülkemiz sınırlarını kapsayan ilk üretimin
tamamlanmasını müteakip hedeflenen güncelleme aralığı 4-5
yıldır. Bu çalıĢmada, veri üzerinde öznitelik, geometrik
sorgulamalar ve üçüncü boyut uygulaması yapılarak veri yapısı
üzerinde ne tür değiĢikliklere ihtiyaç duyulacağı belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.

1. GĠRĠġ
Klasik basılı harita Ģeklinde devam eden harita bilgisi üretimi
sayısal coğrafi veri üretimine geçilmesiyle beraber coğrafi bilgi
sistemlerini destekleyecek veri altyapısı ve vektör veri tabanı
ihtiyacını doğurmuĢtur. Harita Genel Komutanlığında 2002
yılından itibaren üretilmeye baĢlanan sayısal harita verisinin tek
anlamlı olarak veritabanında tutulması maksadıyla TOPO25
vektör veritabanı kurulmuĢtur. Basılı bir 1:25.000 ölçekli
paftayı üretmek için kullanılan bu sayısal veri, kartografik
düzenlemeleri yapılmadan önceki halleriyle veritabanında
bulunmaktadır. Üzerinde her türlü coğrafi bilgi sistemi
sorgulamalarının yapılabileceği öznitelik ve geometrik altyapıya
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2. GEOMETRĠK VE ÖZNĠTELĠKSEL
SORGULAMALAR
2.1 Karayolu Üzerindeki Resmi Binaların Tespiti

ġekil 1. BOAY_25_50M detay tanımı

ġekil 5. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayının veri
içerisindeki uzaktan görüntüsü
TOPO25 Vektör veri tabanında 352+13 (YAZI detay sınıfının
alttipleri) alttürde detay mevcuttur. Burada yalnızca sorgulama
ile ilgili detaylar ekranda gözükmektedir. Ekli olan detay
sınıfları ġekil 6’da görülmektedir.

ġekil 2. BUYUKBINA-RESMIBINA detay tanımı

ġekil 6. Görüntülenen detay sınıfları

ġekil 3. KUCUKBINA-RESMIBINA detay tanımı
Örneği ġekil 1-3’de verildiği gibi tanımlanan detaylarla ilgili
yapılacak sorgu Ģöyledir: KARAYOLU sınıfı içerisindeki bir
detayın (ġekil 4-5) 50 metre yakınındaki RESMIBINA’ların
tespit edilmesi.

ġekil 7. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayının veri
içerisindeki yakın görüntüsü

ġekil 4. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayı
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maksatla yola 50 metrelik tampon alanı verilmiĢ ve temas eden
KUCUKBINA ve BUYUKBINA detayları görüntülenmiĢtir.

ġekil 8. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayının
ortofoto yakın görüntüsü

ġekil 11. BUYUKBINA için yapılan öznitelik sorgulaması

ġekil 9. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayının veri
içerisindeki diğer görüntüsü

ġekil 12. KUCUKBINA için yapılan öznitelik sorgulaması

ġekil 10. 3 OBJECTID numaralı KARAYOLU detayının
ortofoto yakın görüntüsü
Birinci aĢama olarak öznitelik sorgulaması yapılacaktır. Ġkinci
aĢama olarak; seçili olan detayın 50 metre yakınında yani yol
üzerinde herhangi bir resmi bina olup olmadığı aranacaktır.Bu

ġekil 13. KUCUKBINA için yapılan öznitelik sorgulaması
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ġekil 13’de gözüktüğü gibi hedef katmanlar yani KUCUKBINA
ve BUYUKBINA detay sınıfları seçilmiĢ daha sonra kaynak
katman olarak KARAYOLU belirlenmiĢtir ve sadece seçili olan
detay kullanılmıĢtır. Bu seçili detay kullanılarak 50 metrelik bir
alan oluĢturulmuĢ ve bu alan içerisindeki resmi binalar
seçilmiĢtir.

ġekil 17. BUYUKTESIS detay tanımı

ġekil 14. Sorgu sonucu bulunan resmi binalar

ġekil 18. KUCUKTESIS detay sınıfı öznitelikleri
ġekil 15. BUYUKBINA detay sınıfında sorgu sonucu
KARAYOLU-RESMIBINA örneğini KUCUKTESIS ve
BUYUKTESIS detay sınıflarında uygulamak maksadıyla ġekil
19’daki öznitelik sorgulaması eklenmiĢtir.

2.2 Karayolu Üzerindeki Akaryakıt Ġstasyonlarının Tespiti

ġekil 16. KUCUKTESIS detay tanımı

ġekil 19. BUYUKTESIS-KUCUKTESIS detay sınıflarında
TESISTIPI öznitelik alanı sorgulaması
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ġekil 20. Sorgu sonucu bulunan akaryakıt istasyonları

ġekil 23. BUYUKTESIS ve KUCUKTESIS detay sınıflarının
öznitelik seçimi

ġekil 21. Sorgu sonucu bulunan BUYUKTESIS akaryakıt
istasyonu

Sorgu sonucundan KARAYOLU üzerinde KUCUKTESIS
detayı bulunamamıĢtır.

2.3 Kızılırmak Nehri Üzerinde Bulunan Açık Kum Ocağı
Tesisleri
Öncelikle Kızılırmak nehrinin belirlenmesi maksadıyla öznitelik
seçimi ġekil 22’de olduğu gibi yapılmıĢtır.

ġekil 24. BUYUKTESIS ve KUCUKTESIS detay sınıflarının
geometrik seçimi

ġekil 22. GENISDERE detay sınıfından Kızılırmak nehrinin
seçilmesi
BUYUKTESIS ve KUCUKTESIS detay sınıflarından açık
durumda olan ve TESISTIPI alanı DEĞERĠ “Kum Ocağı” olan
detaylar ġekil 23’de gözüktüğü gibi seçilmiĢtir. DUKA(Durum
Kategorisi) tesisin açık veya kapalı olduğunu gösteren öznitelik
alanıdır.

ġekil 25. Kızılırmak nehri üzerinde seçilen BUYUKTESIS ve
KUCUKTESIS detayları
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Veritabanında mevcut 744 açık kum ocağı KUCUKTESIS
detayından 19 adedi, mevcut 70 açık kum ocağı BUYUKTESIS
detayından 7 adedi Kızılırmak nehrine 250 metreden yakındır.

ġekil 28. Kızılırmak nehri üzerinde seçilen BUYUKTESIS ve
KUCUKTESIS detaylarının yakın ortofoto görüntüsü

ġekil 26. Kızılırmak nehri üzerinde seçilen BUYUKTESIS ve
KUCUKTESIS detaylarının yakın görüntüsü

ġekil 29. Kızılırmak nehri üzerinde seçilen BUYUKTESIS ve
KUCUKTESIS detaylarının yakın ortofoto görüntüsü.

3. SAYISAL ARAZĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI
ÇalıĢma alanı olarak Bilecik il sınırları içerisinde kalan I23b1
1:25.000 ölçekli paftası belirlenmiĢtir (ġekil 30) .

ġekil 27. Kızılırmak nehri üzerinde seçilen BUYUKTESIS ve
KUCUKTESIS detaylarının yakın eski basılı harita görüntüsü

ġekil 30. ÇalıĢılan 1:25.000 ölçekli pafta alanı I23b1
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3.1 Zeminden Kıymetlendirilen Detayların Belirlenmesi

3.2 Arazi Modeli OluĢturma Programının Hazırlanması

1:25.000 ölçekli haritaların üretimi esnasında üç boyutlu
modeller üzerinden kıymetlendirme yapılmaktadır. Sayısal veri
içerisindeki yükseklik (Z) değerleri bazı detaylarda detayın tepe
yüksekliğine karĢılık gelirken bazı noktalarda zemin
yüksekliğine karĢılık gelmektedir. Örneğin KUCUKBINA
detayı, detay tanımında da belirtildiği gibi (ġekil 3) çatısından
kıymetlendirilir.(ġekil 31) Buradaki yükseklik değeri sayısal
yüzey modeline karĢılık gelir fakat sayısal arazi modeli
üretebilmek için öncelikle zeminden kıymetlendirilen detayların
yükseklik değerleri kullanılmalıdır. Bu maksatla TOPO25 veri
yapısında bulunan 352 detaydan hangilerinin zeminden
kıymetlendirildiği tabloda M_ATAMA alanında belirtilmiĢtir
(ġekil 32). Buradaki “E” (Evet) ifadesi detay arazi dıĢında bir
yükseklik de barındırıyor mu sorusunun cevabıdır.

Bu kapsamda hazırlanan tabloya göre (ġekil 32) üretilen
paftanın (ġekil 30) zeminden kıymetlendirilen detaylarının tüm
geometrik değerleri kullanılarak (örneğin GOL-GOLET)
düzensiz üçgen yapılar (Triangulated Irregular Network-TIN)
veri formaTINda yükseklik modeli verisi, hazırlanan program
vasıtasıyla oluĢturulmuĢtur. Program, C Sharp programlama
dilinde ArcObjects Kütüphanesi nesnelerini kullanarak
hazırlanmıĢ, arazi modeli oluĢturmada “Hard Edge” TIN
oluĢturma yöntemini kullanılmıĢtır.

ġekil 33. I23b1 paftasından oluĢturulmuĢ yükseklik verisi
ġekil 31. Çatısından kıymetlendirilen detaylar

ġekil 34. I23b1 paftasından oluĢturulmuĢ yükseklik verisi nokta
kümesi renklendirilmiĢ hali

ġekil 32. DönüĢüm tablosu M_ATAMA değerleri
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ġekil 35. I23b1 paftasından oluĢturulmuĢ yükseklik verisinin üç
boyutlu görüntüsü

ġekil 38. I23b1 paftası yükseklik verisinden oluĢturulmuĢ bakı
analizi
3.3 OluĢturulan
AraĢtırması

Yükseklik

Verilerinde

Doğruluk

Doğruluk araĢtırmasında, TUREF (ITRF-96 Epok:2005) ve
TUDKA-99 ortometrik yükseklik datumunda koordinatları
arazide belirlenmiĢ 97 nokta kullanılmıĢtır.

ġekil 36. I23b1 paftasından oluĢturulmuĢ yükseklik verisinin üç
boyutlu görüntüsü

ġekil 39. Bergama ve Kınık ilçe sınırlarındaki J18d3 paftası
ġekil 37. I23b1 paftasından oluĢturulmuĢ yükseklik verisinin üç
boyutlu görüntüsü
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ġekil 42. 97 noktanın TIN verisi ve arazide ölçülen noktaların
yükseklik değerleri arasındaki farklar

ġekil 40. 97 noktanın J18d3 paftası içerisindeki dağılımı
Aradaki farkların mutlak değeri alındığında çıkan değerler ġekil
41’de olduğu gibidir.

ġekil 43. OluĢturulan TIN verisinden farkların dağılımı ve
istatistiki değerleri

ġekil 44. Yüzde 90 güven düzeyinde LMAS değerinin hesabı
Bulunan LMAS değeri 3.717 metredir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER
TOPO25 veritabanında yapılan sorgulama ve analiz sürelerinin
beklenenden uzun olduğu görülmüĢtür. Bu kadar kapsamlı ve
yoğun bir veri içerisinde etkili ve hızlı sorgulamalar yapabilmek
için özel sorgulama araçlarının üretilmesine ve sorgulama
sistemine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

ġekil 41. 97 noktanın oluĢturulan TIN verisinden farklarına
göre gösterimi

Üretilen sayısal arazi modelinin çok sayıda alanda
kullanılabileceği, arazinin daha iyi anlaĢılması ve kolay
planlama
yapılabilmesine
fayda
sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Hesaplanan
yükseklik
doğruluk
değerinin, verinin hangi alanlarda ve ne amaçla
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referans

olacağı

Verinin öznitelik ve geometrik olarak belli standartlarda
üretilmiĢ olması sorgu ve analizlerin hazırlanmasında kolaylık
sağlamıĢtır.
Bugüne kadar ağırlıklı olarak 1:25.000 ölçekli basılı harita
üretimi ihtiyaçları düĢünülerek tasarlanan TOPO25 veri
yapısının ölçek, kapsam ve yoğunluğu düĢünüldüğünde aslında
geliĢmiĢ dünya ülkelerinde olduğu gibi ülke çapında temel
vektör veri altlığını teĢkil ettiği ortaya çıkmaktadır. TOPO25
vektör veri standartlarının; tüm kamu, kurum ve kuruluĢlarının
ihtiyaçlarını da karĢılayacak Ģekilde geliĢtirilebileceği, yeni
detaylar, öznitelik alanları eklenebileceği, böylelikle veri alıĢ
veriĢinin kolaylaĢarak vektör veri kaynaklarının arttırılabileceği
değerlendirilmektedir.
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