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YAPILACAK İŞLER 

1. Çalışma grupları arazide ölçülen detay noktalarını, bilgisayar ortamında CAD tabanlı sayısal harita 

üretimi programına aktararak, arazilerinin eşyükselti eğrili haritasının çizimini hazırlayacaktır. 

2. Çizimde detaylar uygun tabaka, renk, font ve çizgi tipleri kullanılarak (yönetmelikteki belirtilen 

sembollerle) oluşturulacaktır. 

3. Çizim yerel pafta sisteminde açılarak hazırlanacaktır. Grid koordinatları koordinat eksenleri 

boyunca yazdırılacaktır. Ölçek 1:1000 olacaktır. (Gridleri, gridlere ait koordinatları ve ölçeği 

olmayan halihazır çizimler, kabul edilmeyecektir.) 

4. Pafta başlığı ve lejand hazırlanacaktır. Lejand bilgilerinde işin adı, ada no, posta no, çizim 

hazırlayanların isimleri bulunmalıdır. Yapılan halihazır çizim bir CD’ye kaydedilerek bir dosya 

içerisinde teslim edilecektir. CD’nin üzerine sabit kalemle Posta no, Ada No bilgileri yazılmalıdır. 

5. Arazi ölçümlerine ait tüm krokilerin birer fotokopisi dosyaya konacaktır. 

6. Hem poligon hem de poligon nivelmanına ait kanavalar, bilgisayar ortamında CAD tabanlı sayısal 

harita üretimi programında üretilerek ilgili CD ile teslim edilecek ve ayrıca A4 boyutunda ve uygun 

ölçekte birer çıktıları dosyada bulunacaktır. Grid koordinatları koordinat eksenleri boyunca 

yazdırılacaktır. (Gridleri, gridlere ait koordinatları ve ölçeği olmayan kanavalar olması 

durumunda dosyalar kabul edilmeyecektir.) 

7. Halihazır haritanın A4 boyutunda çıktısı alınacaktır. (Çizim kağıt boyutuna göre yeniden 

ölçeklendirilecektir) Ölçek yazılmalıdır. (Öncelikle halihazır haritanın A4 boyutuna sığabilmesi 

için uygun ölçek tespit edilecek, daha sonra bu ölçeğe göre gridler çizdirilerek ve grid 

koordinatları yeniden yazdırılacaktır. 3. maddede 1:1000 ölçekle hazırlanan halihazır paftanın 

küçültülmüş bir çıktısı istenmemektedir. Önemle ifade edilir.) 

8. En uzun poligon kenarınıza ait eğik gidiş-dönüş uzunluk ölçmeleri ayrı ayrı Kenar İndirgeme 

Tablosunda elipsoide ve izdüşüm düzlemine indirgenecektir. Bu iş için gerekli alet parametreleri 

Laboratuar sorumlularından alınabilir. 

9. Çizim sırasında rastlanan sorunların düzeltilebilmesi için çalışma saatlerinde laboratuardan donanım 

alınabilecektir. Bu gibi ekstra arazi çalışmaları sonucunda yapılan yeni ölçmeler veya 

değiştirilen ölçmeler için mutlaka bir rapor düzenlenmelidir. Aksi taktirde önceki föylerle 

uyuşmayan her ölçü için sorumluluk gruba ait olacak ve gerekirse grup bu föyden ve de tüm 

çalışmadan devamsız bırakılacaktır. Ekstra arazi çalışmalarına ait ölçme ve krokiler de dosyada 

bulunmalıdır. 

10. Bu yönergedeki çalışmaların son teslim tarihi 08 Mayıs 2015’tir. Bu tarihe kadar teslim edemeyen 

gruplar dersten DEVAMSIZ kalırlar. 
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