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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak gelişme
ve yaygınlaşma imkânı bulmuştur. Bu sistemlerde bilgilerin işelenebildiği, analiz edilebildiği
ve güncellenebildiği gibi bazı temel özellikleri nedeniyle pek çok alanda tercih edilmesi ve
yaygın olarak kullanılması ile sonuçlanmıştır. CBS’de koordinat ve projeksiyon bilgisi ders
notları bu alanda temel düzeyde bilgilerin yer aldığı ders notlarını oluşturmaktadır. Bu notların
hazırlanmasında ulusal ve uluslararası kaynaklardan büyük ölçüde yararlanılmıştır.
14 bölümden oluşan ders notları koordinat ve projeksiyon bilgisi ve dönüşümleri için
temel düzeydeki konularının anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu ders notları ile
koordiant, projeksiyon ve bunların dönüşümleri hakkında gerekli olan bilgiler örneklerle
desteklenerek verilmiştir. Bu anlamda öğrencilere faydalı olacağı düşünülmektedir
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÇILĞIN
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KISALTMALAR
•

CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

GPS: Global Positioning System ( Küresel Konumlama Sistemi)

•

GIS: Geographical Information Systems

•

3D: 3 Boyut

•

ED50: Europon Datum 1950

•

ITRF: International Terrestral Refferance Frame

•

WGS84: World Geodetic System 1984

•

UTM : Universal Transverse Mercator

•

IMW: Uluslararası Dünya Haritası

VI

YAZAR NOTU
Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanım olanağına
sahiptir. CBS’de Koordinat ve Projeksiyon Bilgisi isimli bu ders notlarında koordinatlar ve
projeksiyonlar hakkında genel olarak teorik bilgiler verilmekle birlikte zaman zaman
uygulamaları da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu noktada öğrencilerin ihtiyaçları ölçüsünde
ön planda olan koordinat ve projeksiyon bilgileri verilmiştir. CBS yazılımı olarak, birçok
disiplin tarafından dünyada yaygın olarak kullanılan ArcGIS programı tercih edilmiştir.
Dr. Zeynel ÇILĞIN
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1. KOORDİNAT VE PROJEKSİYONLARA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, koordinat ve projeksiyonların ne olduğunu, neden ihtiyaç duyulduğunu ve
ne gibi kolaylıklar sağladığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Koordinat ve projeksiyonlar hakkında ne biliyoruz?

2)

Koordinat ve projeksiyonlar nasıl oluşturulur?

3)

Koordinat ve projeksiyonlar nasıl bir kolaylık sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Koordinat
Sistemleri

Projeksiyonlar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazanım

Araştırma yaparak, okuyarak,
Koordinat
sistemlerini düşünerek,
uygulayarak
ve
tanımak ve kavramak.
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Projeksiyon
kavranması

olduğunun

Yöntem
ve
teknikleri
karşılaştırarak, okuyarak, fikir
yürüterek, araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Koordinat Sistemleri

•

Projeksiyonlar

•

Konum

5

Giriş
Koordinat sistemleri ve projeksiyonlar, alansal bir verinin CBS’de nasıl depolandığının,
analiz edildiğinin ve gösterildiğinin temelini oluşturur. Koordinat sistemleri ve projeksiyonları
anlamak, özellikle farklı kaynaklardan gelen farklı veri setleri ile uğraşıldığında önemli katkı
sağlamaktadır.
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1.1. Koordinat ve Projeksiyonlara Giriş
Günümüzde kullanılan uzaktan algılama teknolojileri sayesinde Dünya’nın yani “yer”in
veya eski tabiriyle “arz”ın uzaydan çekilmiş görüntüleri elde edilebilmektedir. Bu görüntülerde,
Dünya’nın küreye benzer şekli sıradan bir insanın dahi anlayabileceği bir gerçekliktir (Şekil 1).
Ancak insanlık tarihinin ilk devirlerinden itibaren yer ve arzın şekli hakkında fikirlerin
gelişmesi değişik aşamaları takip etmiştir.
Dünya’nın bir küre şeklinde olduğu hakkında ilk firi İyonyalı bir filozof olan
Pitagoras’ın ortaya attığı kabul edilir. Daha sonra Aristoteles (MÖ 350 civarı) kısmi ay
tutulması esnasında Dünya’nın ay üzerine düşen gölgesinin kavisli olması, belirli yıldızların
her yerde görülmemesi gibi, Dünya’nın küre şeklinde olduğu hakkındaki ilk delilleri tespit
etmiştir.
Yine aynı fikir çerçevesinde yeryüzü ölçmeleri Eratosthenes (MÖ 276-196) ve
Poseidonius (MÖ yaklaşık 130-151) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hipparkhos (MS ll. yüzyıl) ise dünyanın küre şeklinde olması nedeniyle eşit aralıklı bir
meridyen ve paralel sistemi oluşturulmasında ısrar etmiş, bu yolda enlem ölçmeleri yapmış,
boylamların tespiti için devamlı olarak ay tutulmalarının gözlenmesi teklifinde bulunmuştur.
Nihayet Orta Çağ’daki karanlık devreden sonra bilimsel haritacılıkta benimsenen bir
model küre yapılmasını teşvik etmiştir. Kolomb’un Amerika’yı seyahati vesilesi ile yapılan
itirazlar ise Magellan’ın dünyayı dolaşması ile (1522) son bulmuştur. Dünya’nın bir küre
şeklinde olduğunu fikrinin kabulü, onun geometrik yolla boyutlarını tespit etmek düşüncesini
de beraberinde getirmiştir.
İnsanlığın ilk devirlerinde istikamet kavramının Güneş’in doğduğu ve battığı yönlere
göre ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Eski Yunan ve Çin’de eşit aralıkta paralel ve merideyen
çizgilerinden meydana gelen bir koordinat sistemi konum ve yön belirtmek amacıyla
kullanılmıştır. Yaşam alanlarının kabaca dikdörteni çağrıştırması nedeniyle “enlem” ve
“boylam” terimleri doğmuştur. Kartoğrafyanın başlangıcında bu esaslardan hareket edilerek
konum tespit edilmeye çalışılmış ve bunlara yön ve mesafeler eklenmiştir.
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Şekil 1: Dünya’nın uzay boşluğundan görünümü
Hakikatte “yer” gerçek bir küre olmadığı hâlde onun özelliklerinden bahsederken
“yerküre” (arz küresi, terrestrial globe) ifadelerinin kullanılması, küre şekline çok yakın olması
sebebiyle pek mahzurlu sayılmamaktadır.
Dünya’nın küreye çok yakın bir şekle sahip olması nedeniyle yeryüzünün kavisli
bulunması, bu kavisli yüzeye ait ölçü ve özelliklerin bir haritaya yani düz bir satha
aktarılmasında çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu problemler harita yapımında
en önemli sorun olarak yüz yıllar boyunca kartoğrafları uğraştırmış ve çeşitli projeksiyonların
geliştirilmesi ile bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışılmıştır.
Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal
ve açısal büyüklüklerdir. Bir haritada yer alan coğrafi enlem, boylam ve projeksiyon gibi
detaylar koordinatlarla tanımlanır.
Koordinat bir çizgi üzerinde, bir düzlemde ya da uzayda bir noktanın yerini belirlemeye,
ifade etmeye yarayan bir kavramdır. Koordinat sözcüğü, en kısa biçimde “konum bilgilerini
ifade etmeye yarayan, düşünsel bir tasarım” diye açıklanabilir. Bir başka deyişle de bir noktanın
koordinatları denilince, söz konusu noktanın, sayılarla ifade edilen konum bilgileri akla gelir.
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Şekil 2: Matematikte kullanılan dik koordinat sistemi
Koordinat sistemleri arazi veya harita üzerindeki bir noktanın dünya üzerindeki yerinin
kabul edilen bir başlangıç sistemine göre enlem ve boylam eksenleri ile yaptığı açı cinsinden
ya da bu eksenlere uzaklığının metre cinsinden belirtildiği sistemlere denir.
Yer yüzeyi üzerindeki noktaların birbirlerine göre olan konumlarının belli bir sistemde
tanımlanması gerekir. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın yeri, enlem ve boylam değerleri
ile belirtilir.

Şekil 3: Paralel dairesi ve meridyenler yayı
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Yerin dönme eksenin yer yuvarlağını deldiği noktalara yerin kutupları, yer merkezinde
dönme eksenine dik olan düzleme ekvator düzlemi ve ekvator düzlemi ile yer yuvarlağının ara
kesitine ise ekvator denir. Ekvator düzlemine paralel düzlemlerin yerküre yüzeyi ile
oluşturdukları çizgiler “paralel daire” olarak isimlendirilir. Paralel daireleri kuzey ve güneyde
1° aralıklı 90'ar tane olmak üzere toplam 180 tanedir. Ekvatordan kutuplara doğru (kuzeye ya
da güneye) gidildikçe paralel daire çapları küçülür. Ekvatordan uzaklaştıkça paralellerin
numaraları büyür.
Ekvatora dik olan ve kutuplarda birleşen dairelere meridyen denir. Yerin dönme
ekseninden geçen düzlemlere meridyen düzlemleri, bu meridyen düzlemleri ile yer
yuvarlağının ara kesitine ise meridyen veya boylam dairesi denir. Meridyenler 1° aralıklı 180
doğu ve 180 batı meridyeni olmak üzere toplam 360 tanedir. Londra'da Greenwich'teki gözlem
evinden geçen meridyen, başlangıç meridyenidir. Boylamların numaraları başlangıç
meridyeninden uzaklaştıkta büyür.
Ekvatora koşut düzlemlerin yer yuvarlağı ile arakesitlerine koşut veya enlem daireleri
ve bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvatora olan uzaklığına o noktanın enlemi denir.
Bir noktadan geçen meridyen dairesinin başlangıç meridyeni düzlemi ile arasındaki
açıya ise o noktanın boylamı denir.

Şekil 4: Küresel koordinat sistemi
Bir koordinat sistemini tanımlamak için; başlangıç noktasını (origin), dönüklüğünü
(orientation) ve birimini (units) tanımlamak gerekir.
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Koordinatların kullanım alanları:
• Yeryüzünde bir noktanın ya da bir bölgenin yerinin tarifinde (Şekil 5, 6),
• Harita üzerinde bir noktanın yerini belirtmekte,
• Koordinatları hesaplanmış noktaları haritaya geçirmekte,
• Koordinatları belli noktalar arasındaki kenar uzunluğu ve bu kenarın kuzeyden olan
açıklığını (istikamet açısını) hesaplamakta,
• İki nokta arasındaki yerel saat farkının hesaplanmasında şeklinde sıralanabilir.

Şekil 5: Türkiye’nin coğrafi koordinat sisteminde bulunduğu yer.
Coğrafi koordinat sistemleri (Enlem-Boylam), dik koordinat sistemi (Y, X), projeksiyon
koordinat sistemleri ve kartezyen koordinat sistemleri gibi koordinat sistemi mevcut olmakla
birlikte CBS’de en yaygın kullanılan koordinat sistemleri enlem ve boylamlarla ifade edilen
coğrafi koordinat sistemi ile Universal Transverse Mercator (UTM)’da olduğu gibi
projeksiyonlu koordinat sistemleridir.
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Şekil 6: Coğrafi koordinat sisteminde bazı alanların ifade edilişi.
(http://harita.gumushane.edu.tr/user_files/files/CBS_ktu.pdf)
Projeksiyon (iz düşüm) ise, 3 boyutlu yeryüzünün (küre ya da elipsoid) bir ölçek
dâhilinde matematiksel ve geometrik yöntemlerle iki boyutlu düzleme (harita düzlemi)
geçirilmesi işlemine denir. Harita projeksiyonunun yeryüzünün şeklini nasıl değiştirdiğini
anlamanın kolay bir yolu merkezinde bir ışık kaynağı bulunduğu varsayılan
yeryüzünün projeksiyon yüzeyi denen bir yüzeye iz düşürülmesidir.
Projeksiyon sistemleri Dünya üzerinde herhangi bir şekli haritaya geçirirken oluşan
bozulmaları en aza indirgeyen sistemlerdir.
Harita projeksiyonlarında yeryüzü ya doğrudan düzleme ya da düzleme açılabilen
yüzeylere (silindir ve koni) izdüşürülür. Bu bağlamda düzlem, silindir ve koni, projeksiyon
yüzeyleri olarak adlandılırlar. Harita projeksiyonları projeksiyon yüzeyine göre üçe ayrılır:
-

Düzlem projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi düzlem)

-

Silindirik Projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi silindir)

-

Konik projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi koni)
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Düzlem Projeksiyon

Silindirik Projeksiyon

Konik Projeksiyon

Şekil 7: Yüzeylerine göre projeksiyon tipleri
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Uygulama Soruları
1)

Koordinat ve projeksiyonların ne olduğunu yazınız?

2)

Koordinat ve projeksiyonlara neden ihtiyaç duyulur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, koordinat sistemi ve projeksiyonların ne olduğunu, ne amaçla
kullanıdıklarını ifade edilmiştir. Coğrafi koordinat sisteminin esaslarını oluşturan, paralel,
meridyen, enlem ve boylam gibi ifadeler genel hatları ile anlatılmıştır. Koordinatların kullanım
alanlarından ve projeksiyon tiplerinden (yüzeylerine göre) genel hatlarıyla bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki durumlardan hangisi projeksiyon sistemlerinin temel amacını
oluşturmaktadır?
a)

Dünya’yı düzleme aktarmak

b)
Kara ve denizlerin alanlarında, yüz ölçümlerinde meydana gelecek olan
bozulmaları en aza indirgeyebilmek
c)

Dünya küre maketlerinin çizimini sağlamak

d)

Dünya’yı kıtalar hâlinde çizmek

e)

Okyanus akıntılarını göstermek

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi koordinatların kullanım alanlarından biri

a)

Yeryüzünde bir noktanın ya da bir bölgenin yerinin tarifinde

b)

Harita üzerinde bir noktanın yerini belirtmekte

c)

Koordinatları hesaplanmış noktaları haritaya geçirmekte

d)

Ekonomik faaliyetlerle ilgili veri elde etmede

e)

İki nokta arasındaki yerel saat farkının hesaplanmasında

3)
“Dünya haritaları çizilirken silindirik, konik veya düzlem iz düşüm
yöntemleri kullanılır.”
Bu yöntemlerin temel ve ortak amacı nedir?
a)

Küresel bir yüzeyi düzlem üzerine en az hata ile aktarmaktır.

b)

Dünya üzerindeki her noktanın yükseltisini verebilmektir.

c)

Ülkelerin yükseltilerini hatasız belirleyebilmektir.

d)

Aynı haritada hem siyasi hem de fiziki bilgileri aktarmaktır.

e)

Kutupların basıklığından doğan atmosfer kalınlığını belirlemektir.
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4) Bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal
büyüklüklere…………………………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?
a) Harita
b) Projeksiyon
c) Koordinat
d) Enlem
e) Boylam

5) Dünya’nın bir küre şeklinde olduğunu fikrine Kolomb’un Amerika’yı seyahati vesilesi ile
yapılan itirazlar, ……………… dünyayı dolaşması ile (1522) son bulmuştur.
Yukarıdaki boş bırakılan boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?
a) Vasco da Gama
b) Kristof Klomb
c) Magellan
d) Piri Reis
e) Marko Polo
6) ……………….., 1° aralıklı 180 doğu ve 180 batı meridyeni olmak üzere toplam 360
tanedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Harita
b) Projeksiyon
c) Koordinat
d) Paralel
e) Meridyen
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7) 3 boyutlu yeryüzünün (küre ya da elipsoid) bir ölçek dahilinde matematiksel ve
geometrik yöntemlerle iki boyutlu düzleme (harita düzlemi) geçirilmesi işlemine
……………......
denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Meridyen
b) Projeksiyon
c) Koordinat
d) Paralel
e) Harita

8. Silindirik projeksiyonda projeksiyon yüzeyinin aşağıdakilerden hangisi olması
beklenir?
a) Konik yüzeyi
b) Düzlem yüzeyi
c) Silindir yüzeyi
d) Dikdörtgen yüzeyi
e) Kare yüzeyi
9. Üç boyutlu Dünyanın, bir ölçek dahilinde matematiksel ve geometrik yöntemlerle iki
boyutlu düzleme (harita düzlemi) aktarılması işlemine ne denir?
a) Koordinat
b) Boylam
c) Meridyen
d) Projeksiyon
e) Enlem
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10. Yeryüzünde bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvatora olan uzaklığına o noktanın
.……………...... denir.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Projeksiyonu
b) Enlemi
c) Boylamı
d) Koordinatı
e) Meridyeni
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2. İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMLERİ

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, iki ve iç boyutlu koordinatların ne olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Koordinat nedir?

2)

Kaç tip koordinat sistemi vardır?

3)

İki ve üç boyutlu koordinat sistemleri ne anlama geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
2 ve 3 boyutlu
2 ve 3 Boyutlu
okuyarak, düşünerek, uygulayarak
koordinat
sistemlerini
Koordinat Sistemleri
ve
günümüz
teknolojisini
tanımak ve kavramak.
yakından takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Koordinat sistemleri

•

2 boyutlu koordinat sistemleri

•

3 boyutlu koordinat sistemleri
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Giriş
Koordinat sistemlerinin anlaşılması coğrafi bilgi sistemlerini kullanmada önemli bir
yere sahiptir. Bu bölümde koordinat kavramının tanımı yapılarak hakkında daha fazla bilgi
verilecektir. İki ve üç boyutlu koordinat sistemleri ele alınacak ve sık sık karşılaşığımız
koordinat sistemleri hakkında bilgi verilecektir.
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2.1. Koordinat Sistemi Nedir?
Koordinat Sistemi, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan
doğrusal ve açısal büyüklüklerdir.
Bir koordinat sistemini tanımlamak için:
• Başlangıç noktasını (origin),
• Dönüklüğünü (orientation),
• Birimini (units) tanımlamak gerekir.

Şekil 1: Kutupsal ve dik koordinatlar

2.2. Temel Koordinat Sistemleri
Geometri ve trigonometride bilinen birçok temel koordinat sistemi vardır. Bu sistemler
noktaları iki ve üç boyutlu alanlarda gösterebilirler. René Descartes (1596-1650) dikey (dik
açı) temelinde koordinat sistemleri ortaya koymuştur. Analitik geometride kullanılan bu iki ve
üç boyutlu sistemler genellikle Kartezyen sistemler olarak ifade edilirler. Belli bir temel
çizgiden başlayan ve açılara dayalı benzer sistemlere ise kutupsal sistemler olarak ifade
edilirler.
- Düzlem koordinat sistemleri
- İki boyutlu koordinat sistemleri
İki boyutlu koordinat sistemleri tek bir düzleme göre belirlenen koordinat sistemleridir.
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- Üç boyutlu koordinat Sistemleri
Üç boyutlu koordinat sistemleri iki dikey düzleme göre belirlenen koordinat
sistemleridir.
Kullanımda ise koordinat sistemi bulunmaktadır. Bazen aynı sistemler farklı bir şekilde
adlandıralabilmektedirler. Sık sık adı geçen koordinat sistemlerinden coğrafi koordinat sistemi
(Enlem-Boylam), dik koordinat sistemi (Y, X), kartezyen (uzaysal) koordinat sistemi ve
projeksiyon koordinat sistemi gibi koordinat sistemleri kısaca ele alınmıştır.

2.2.1. Coğrafi Koordinat Sistemi
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile referans
elipsoidine göre tanımlandığı sistemdir. Yer’in merkezi başlangıç noktasıdır. Yer 180 adet
paralel ve 360 adet meridyen dairesi ile ifade edilir. Londra Greenwich Gözlemevi’nden geçtiği
varsayılan 0º başlangıç meridyeninin doğusundakiler doğu meridyenleri, batısındakiler batı
meridyenleridir. Ekvatorun kuzeyindeki paraleller kuzey paralelleri, güneyindekiler güney
paralelleridir. Boylamlar başlangıç meridyeninden itibaren doğu yönünde ve batı yönünde
artarlar. Dolayısıyla 180° doğu ve 180° batı boylamına sahip meridyenler aynı meridyendirler.

Şekil 2: Meridyen ve paraleller
http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf
Enlem derecesi: Ekvator düzlemi ile Dünya merkezinden ilgili bir noktaya olan çizgi
arasında kalan açıdır. Bu açı, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Böylece enlem dereceleri
ekvatorda 0º ve kutuplarda 90º (K ve G) olmak üzere değişir. 1 derece enlem Dünya üzerinde
yaklaşık 111 km’dır. Ancak basıklıktan dolayı kutuplara doğru değişim gösterir.
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Ekvator, Dünya ekseni ve dönüşünden dolayı “doğal 0” olarak da adlandırılır. Enlem
Antik Yunanlılar tarafından Güneş’in öğle zamanı yüksekliği kullanılarak kolayca ölçülmüştür
(veya geceleri Kutup Yıldızı’nın pozisyonu kullanılarak).
Boylam derecesi: Dünya merkezi ile “başlangıç meridyeni” Greenwich (İngiltere) olan
doğru ile yerel meridyen arasındaki açıdır. Bu açı, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Boylam
dereceleri 0-180º B ve 0-180º D şeklinde değişirler. 1 derece enlem ekvatorda 111 km ve
kutuplarda 0’dır (yaklaşık olarak 60 derece enleminde 55.8 km’dır).
Coğrafi koordinatlar ilk olarak enlem derece değeri ve N (kuzey) harfi, sonra boylam
derece değeri ve E (doğu) harfi yazılır. Noktanın yeryüzünün güneybatısında olması hâlinde
harfler S (Güney), W (Batı) şeklinde değişir. Türkiye için N ve E harfleri kullanılır.

Şekil 3: Coğrafi Koordinatlar
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Şekil 4: Coğrafi koordinat sisteminde enlem (latitude) ve boylamın (longitude)
illüstrasyonu

2.2.2. Dik Koordinat Sistemi
Bir noktanın Dünya üzerindeki yeri, eksenlere ya da başlangıç noktasına uzaklığı metre
cinsinden belirlendiği sisteme dik koordinat sistemi denir. Başka bir ifadeyle dik koordinatlar
enlem ve boylam değerlerinin, matematiksel işlemler sonucunda kullanılan izdüşüm sistemine
çevrilmesiyle elde edilen değerlerdir. Genelde izdüşüm koordinatları topografik haritalarda
gösterilmesine rağmen, küçük ölçekli tematik haritalarda sadece coğrafi koordinatların
gösterilmesi yeterli olmaktadır. Dik koordinat sistemine, gauss-kruger koordinatlar, grid
koordinatları
veya
memleket
koordinatları
adı
da
verilir
(http://harita.gumushane.edu.tr/user_files/files/CBS_ktu.pdf).
Dik koordinat sisteminde harita gridlere bölünmüştür.
• 1/25000 ölçekli haritalarda grid aralığı 1000 m (1 km 4 cm),
• 1/50000 ölçekli haritalarda grid aralığı 1000 m (1 km 2 cm),
• 1/100000 ölçekli haritalarda grid aralığı 5000 m (5 km 5 cm),
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• 1/250000 ölçekli haritalarda grid aralığı 10000 m (10 km 4 cm) değerlerine karşılık
gelmektedir.

Şekil 5: Gridlere bölünmüş dik koordinatlı bir topografya haritası
(http://harita.gumushane.edu.tr/user_files/files/CBS_ktu.pdf)

2.2.3. Kartezyen Koordinat Sistemi
Karşılıklı birbirine dik 3 referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan
noktaların tanımlandığı bir koordinat sistemidir.
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Şekil 6: Kartezyen koordinat sistemi
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf )

2.2.4. Projeksiyon Koordinat Sistemi:
Projeksiyon, fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesidir.
Yerküre’nin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri
kullanılır. Projeksiyon koordinat sistemi, coğrafi koordinat sisteminin bir projeksiyon metodu
ve ona ait parametreler kullanılarak yapılan transformasyonunun sonucudur. Projeksiyon
koordinat sistemi, 2 boyutlu düzlem yüzeydir.
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Şeki 7: Projeksiyon koordinat sistemi
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Uygulama Soruları
1)

Koordinat sisteminin ne olduğunu yazınız?

2)

İki ve üç boyutlu koordinat sistemlerinin neler olduğunu yazınız?

3)

Coğrafi koordinat sistemi nedir?

33

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, koordinat kavramını açıklanmıştır. İki ve üç boyutlu koordinat sistemleri
ele alınmıştır. Coğrafi koordinat sisteminin esaslarını oluşturan paralel, meridyen, enlem ve
boylam gibi ifadeler genel hatları ile anlatılmıştır. Diğer koordinat sistemleri olan dik koordinat,
kartezyen koordinat ve projeksiyon koordinat sistemleri hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam
büyüklükleri ile referans elipsoidine göre tanımlandığı koordinat sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Coğrafi koordinat sistemi

b)

Kartezyen koordinat sistemi

c)

Dik koordinat sistemi

d)

Projeksiyon koordinat sistemi

e)

Uzaysal koordinat sistemi

2)
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi koordinat sistemi içinde yer alan bir
kavram değildir?
a)

Enlem

b)

Projeksiyon

c)

Meridyen

d)

Paralel

e)

Boylam

3)
Dik koordinat sisteminde 1/25000 ölçekli
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

1000 m (1 km 4 cm)

b)

1000 m (1 km 2 cm)

c)

5000 m (5 km 5 cm)

d)

10000 m (10 km 4 cm)

e)

20000 m (20 km 2 cm)

haritada

grid

aralığı
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4) Tek bir düzleme göre tanımlanan iki boyutlu koordinat sistemlerine ……… ……..
denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Dik koordinat sistemi
b) Tek boyutlu koordinat sistemi
c) İki boyutlu koordinat sistemi
d) Projeksiyon koordinat sistemi
e) Üç boyutlu koordinat sistemi

5) İki dikey düzleme göre tanımlanan üç boyutlu koordinat sistemleri. …………
…………..olarak isimlendirilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Dik koordinat sistemi
b) Tek boyutlu koordinat sistemi
c) İki boyutlu koordinat sistemi
d) Projeksiyon koordinat sistemi
e) Üç boyutlu koordinat sistemi

6) CBS’de en yaygın kullanılan koordinat sistemleri enlem ve boylamlarla ifade edilen
…………. …………. ……………… dir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Dik koordinat sistemi
b) Projeksiyon koordinat sistemi
c) Coğrafi koordinat sistemi
d) Kartezyen koordinat sistemi
e) Uzaysal koordinat sistemi
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7) …………………….. koordinat sistemi, Coğrafi Koordinat Sisteminin bir projeksiyon
metodu ve ona ait parametreler kullanılarak yapılan transformasyonunun sonucudur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Uzaysal koordinat sistemi
b) Projeksiyon koordinat sistemi
c) Coğrafi koordinat sistemi
d) Kartezyen koordinat sistemi
e) Dik koordinat sistemi

8. ……………….fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine iz düşürülmesi ile
oluşturulan koordinat sistemidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Kartezyen koordinat sistemi
b) Dik koordinat sistemi
c) Projeksiyon koordinat sistemi
d) Uzaysal koordinat sistemi
e) Coğrafi koordinat sistemi

9. Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile referans
elipsoidine göre tanımlandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartezyen koordinat sistemi
b) İki boyutlu koordinat sistemi
c) Projeksiyon koordinat sistemi
d) Tek boyutlu koordinat sistemi
e) Coğrafi koordinat sistemi
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10. …………….. Ekvator düzlemi ile dünya merkezinden ilgili bir noktaya olan çizgi arasında
kalan açıdır. Bu açı, dakika ve saniye olarak ifade edilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Enlem
b) Boylam
c) Yükseklik
d) Projeksiyon
e) Meridyen
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3. YÜKSEKLİK VE GEOİD
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yer şekli kapsamında yükseklik ve geoid kavramlarının ne olduğunu
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geoid nedir?
2) Yükseklik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yükseklik
Geoid

Kazanım

ve

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
Yüksekliği ve geoidi okuyarak, düşünerek, uygulayarak
tanımak ve kavramak.
ve günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Geoid

•

Yükseklik

•

Elipsoid

•

Sferoid
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Giriş
Bu bölümde ortometrik yükselti kavramı açıklanacak ve şekillerle ne olduğu ifade
edilecektir. Geoid, elipsoid, sferoid gibi kavramlar açıklanacak ve gravite ölçümleri ile elde
edilen geoid yüzeyinin nasıl olduğu ve harita yapımında geoid yüzeyinin kullanılması hakkında
bilgi verilecektir.
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3.1. Ortometrik Yükseklik
Yeryüzündeki noktaların yüksekliklerini tanımlayabilmek için, bir başlangıç yüzeyi ve
bu yüzeye dik doğrultuların saptanması gerekir (Şekil 1).

Şekil 1: Yer yüzeyi, geoid ve elipsoid
Yeryüzünde en kolay belirlenebilen doğrultular, çekül doğrultularıdır. Bilindiği gibi
durgun bir sıvı yüzeyi çekül doğrultusuna diktir. Çekül doğrultuları da her noktada denge
hâlindeki deniz yüzeyine diktir. Karaların altında da devam ettiği düşünülen denge hâlindeki
deniz yüzeyi, başlangıç yüzeyi yani sıfır yükseltili yüzey olarak alınabilir ve bu yüzey geoid
(jeoid) olarak adlandırılmıştır.

Şekil 2: Yükseklik
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Deniz yüzeyinin, rüzgârsız bir gündeki gibi hiçbir şeyden etkilenmediği düzgün bir hâli
düşünülürse, yüzeyin her noktası çekül doğrultusuna, başka bir deyişle kütlesel çekim kuvveti
ve yer dönmesinin oluşturduğu merkezkaç kuvvetinin bileşkesi olarak tanımlanan yerçekimi
(gravite) kuvvetine diktir. Geoid olarak adlandırılan, kıtaların altından geçtiği düşünülen bu
ideal deniz yüzeyi, yüksekliklerin hesabı için özel bir referans yüzeyi olarak alınır.
Yeryüzündeki bir noktanın yüksekliği (ortometrik yükseklik), geoid ve yeryüzü noktası
arasındaki çekül doğrultusu boyunca olan uzunluktur (Şekil 2).
Buna göre yükseklik, yeryüzü noktalarının çekül doğrultusunda başlangıç yüzeyine yani
geoide olan uzaklığıdır. Başlangıç yüzeyinin altında bulunan noktaların çekül doğrultusunda
geoide olan uzaklıkları da derinlik olarak adlandırılır. Noktalar arasındaki yükseklik farklarının
ölçülmesi işine nivelman denilmektedir.

Şekil 3 : Geoid

3.2. Geoid
Geoid, Dünya’nın kendi ekseni etrafında hızlı dönmesi nedeniyle kutuplarda basık,
ekvatorda şişkin bir şekle sahip olmasını ifade etmektedir (Şekil 3). Harita yapımında ve
yeryüzü ölçümü gibi çalışmaları etkileyen bir problem de yerin şekliyle olan ilişkisidir.
Yeryüzünün şekli denilince, katı ve sıvı Dünya kitlesinin atmosfer ile olan sınırı anlaşılır. Katı
kısımlar girinti ve çıkıntılar nedeniyle düzgün bir yüzey değildir. Bu nedenle bu yüzeyin, basit
bir matematik formülle açıklanması da olanaksızdır. Dolayısıyla ancak üzerinde alınacak
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noktaların koordinatları hesaplanabilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda,
Dünya’nın şeklinin, geoid adı verilen ve yerin eş potansiyelli yüzeylerinden ortalama deniz
yüzeyi ile çakışan bir yüzey olduğu anlaşılmıştır. Yani eş potansiyel yüzey teorik olarak deniz
seviyesi ile örtüşmektedir. Geoid modeli için yeryüzünde yer çekimi ölçümleri yapılarak yer
çekiminin dağılımı modellenir (Şekil 4).

Şekil 4: Dünyanın idealize edilmiş şeklinden geoid sapmaları (Kırmızı alanlar idealize
elipsoid üzerinde, mavi alanlar ise altında kalan yerleri göstermektedir).
Konum için referans yüzeyi olarak elipsoit uygun olmasına karşın, yükseklikler yatay
ve düşey kavramlara bağlıdır. Bu nedenle yerin gravite alanı ile bağlantılı bir referans yüzeyi
gereklidir. Bunun için elipsoid ve geoid gibi referans yüzeyileri kullanılır. Yerküre’nin durgun
yüzeye sahip deniz ve okyanusların kıtaların altından geçen ve kapalı bir yüzey olarak
tanımlanan şekline geoid dendiği yukarıda ifade edilmiştir. Elipsoid ise yer yüzeyinin
matematiksel model yüzeyine verilen addır. Elipsoid, yerin şeklini iyi bir yaklaşımla
göstermesine rağmen, geoid için gravitenin dikkate alınması gerekmektedir.
Sferoid (küremsi) ise her iki ekseni de eşit olan elipsoid yüzeyine denir. Küremsi “tam
küre olmayan” anlamına gelmektedir. Yerküre’nin Ekvator çapı 12756 km iken, kuzey
kutbundan güney kutbuna olan çapı ise 12714 km’dir (Şekil 5).
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Şekil 5: Geometrik ve fiziksel yüzeyler
Yeryüzünün ölçümü ve şeklinin belirlenmesi çözüm yolu şöyledir. İlk önce yer ölçmesi
ile yer elipsoidi ve geoidi belirlenir, sonra da uygulamalı jeodeziyle yeryüzündeki detay ölçme
ve hesaplarının kartoğrafik değerlendirilmesi sonucunda harita elde edilir (Şekil 6).

Şekil 6: Yatay ve düşey datum
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Uygulama Soruları
1)

Yüksek kavramının ne olduğunu yazınız.

2)

Geoid nedir? Açıklayınız.

3)

Yer yüzeyinin şekli nasıldır? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, jeodezik yükselti ve geoid kavramları açıklanmıştır. Yerküre’nin neden
geoid şeklinde olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca harita yapımı için referans oluşturan elipsoid ve
geoid yüzeylerin ne olduğu hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
verilmiştir?

Dünya’nın kendine özgü şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

a)

Elipsoid

b)

Sferoid

c)

Küre

d)

Geoid

e)

Oblate Elipsoid

2)

Aşağıdaki geometrik yüzeylerden hangisi deniz seviyesi ile örtüşmektedir?

a)

Küre

b)

Elipsoid

c)

Oblate Elipsoid

d)

Sferoid

e)

Geoid

3) Yeryüzündeki bir noktanın geoid ve yeryüzü noktası arasındaki çekül doğrultusu
boyunca olan uzunluktur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Enlemi
b) Elipsoidi
c) Boylamı
d) Yüksekliği (ortometrik yükseklik)
e) Sferoidi
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4) ………….., Dünyanın kendi ekseni etrafında hızlı dönmesi nedeniyle kutuplarda
basık, ekvatorda şişkin bir şekle sahip olmasını ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Oblate Elipsoid
b) Elipsoid
c) Küre
d) Geoid
e) Sferoid

5) Eş potansiyel yüzey teorik olarak ……………….. ………… ile örtüşmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Deniz seviyesi
b) Kara yükseltisi
c) Küre seviyesi
d) Geoid seviyesi
e) Sferoid seviyesi

6) …………. ………… için yer yüzünde yer çekimi ölçümleri yapılarak yer
çekiminin dağılımı modellenir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Oblate Elipsoid Modeli
b) Elipsoid Modeli
c) Küre Modeli
d) Geoid

Modeli

e) Sferoid Modeli
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7) Karaların altında da devam ettiği varsayılan durgun deniz yüzeyi ile çakışan
yüzey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sferoid
b) Geoid
c) Ortometrik yükseklik
d) Elipsoid
e) Oblate Elipsoid

8) Yer yüzeyinin matematiksel model yüzeyine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Oblate Elipsoid
b) Elipsoid
c) Ortometrik yükseklik
d) Geoid
e) Sferoid

9) Her iki ekseni de eşit olan elipsoid yüzeyine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Oblate Elipsoid
b) Sferoid
c) Geoid
d) Ortometrik yükseklik
e) Elipsoid
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10) Dünya’nın, kutuplarda basık, ekvatorda şişkin olan kendine özgü şekline verilen
isim hangisidir?
a) Sferoid
b) Geoid
c) Oblate Elipsoid
d) Küre
e) Elipsoid
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4. DATUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, datumları öğreneceğiz. Ayrıca en çok kullanılan datumların hangileri
olduğu hakkında bilgi sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Datum nedir?

2)

Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan datumlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Datumlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
okuyarak,
düşünerek,
Datumları tanımak ve
uygulayarak
ve
günümüz
kavramak.
teknolojisini yakından takip
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Datum

•

Küresel datum

•

Bölgesel datum
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Giriş
Bu bölümde datum kavramı açıklanacak ve şekillerle ne olduğu ifade edilecektir.
Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan datumlar hakkında bilgi verilecektir.
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4.1. Datum Nedir?
Datum, herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç
alınan referans yüzeyidir.

Şekil 1: Yatay ve düşey datum
Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir.
Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi
Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi
Bir datum; elipsoidi, enlem-boylam oryantasyonu ve fiziksel bir orijin ile tanımlanır.
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Enlem ve boylamın belirlenmesi oldukça uzun zaman alan bir işlem olduğundan
datumlar (model koordinat sistemleri) kullanılmaktadır.
Yeryüzünde yapılan ölçümler geoid yüzeyinin gerçek ölçümleridir ancak Yerküre
yüzeyine oturtulan elipsoid ise matematiksel bir modeldir (Şekil 2). Bu nedenle ölçümlerin
seçilen elipsoide göre tekrar hesaplanması gerekir.

Şekil 2: Geoid, elipsoid, sferoid (küremsi).
Bölgesel jeodezi çalışmalarında, bir bölgeye ait geoidin, sistemin temeline
yerleştirilecek elipsoit yüzeyine mümkün olduğu kadar uyumla çakışması beklenir. Bunun için,
geoit ile elipsoit yüzeyinin en iyi şekilde çakışmasını sağlayacak biçimde elipsoit kaydırılır.
Böyle bir sistemdeki elipsoit, jeodezide en uygun elipsoit adını alır (Şekil 3).
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Şekil 3: En uygun elipsoid.

4.2. Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan Datumlar
Dünya’da en çok kullanılan datumlar şunlardır (Şekil 4):
NAD 27 (North American Datum 1927): Kuzey Amerika’da kullanılan datum. Clarke
1866 elipsoidini refarans kabul eder (Şekil 5).
ED50 (Europon Datum 1950): Avrupa’nın kullandığı datum. International elipsoidini
kullanır (Şekil 5).
WGS 84 (World Geodetic System): 1984 yılından itibaren uygulamaya konulan GPS
alıcılarının kullandığı temel hesap yüzeyidir. Küresel boyutta kullanılmaktadır. WGS 84
elipsoidini kullanır. Ayrıca, Google Earth yazılımı da bu datumunu kullanmaktadır.
ITRF (International Terrestral Refferance Frame): GRS 80 elipsoidini kullanır.
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Şekil 4: En yaygın kullanılan datumlara ait parametreler.
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Şekil 5: Nad 27 (North American Datum 1927) ve ED 50 (European Datum 1950)
datumları.

4.3. Türkiye’de Kullanılan Datumlar
Türkiye’de en yaygın kullanılan datumlar şunlardır:
•

ED50: Europon Datum 1950 anlamında Avrupa’nın kullandığı datum.

•
ITRF: International Terrestral Refferance Frame anlamına gelmektedir. ITRF'de
GRS 80 elipsoidi referans kabul edilir.
•
WGS84: World Geodetic System 1984 yılından itibaren uygulamaya konulan
GPS alıcılarının kullandığı temel hesap yüzeyidir.

Şekil 6: En yaygın kullanılan datumlar, elipsoidleri ve başlıca kullanım sahaları.
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Türkiye’de 1:25,000 Ölçekli Standart Topoğrafya Haritaları:
1995 yılına kadar…
Projeksiyon: UTM
Datum: ED50
1995-2003 arasında…
Projeksiyon: UTM
Datum: ED50
olmakla birlikte ED50’den WGS84’e koordinat dönüşümü ve yükseklik düzeltmesi
bilgileri de mevcut.
2003’den itibaren…
Projeksiyon: UTM
Datum: WGS84
olmakla birlikte WGS84’den ED50’e koordinat dönüşümü ve yükseklik düzeltmesi
bilgileri de mevcut.
Datumları ile kullanılmıştır.
Bir yerin farklı datumlarla yapılmış haritalarında datum uyuşmazlığı nedeniyle
uyumsuzluklar oluşabilmektedir. Bu tür sorunları gidermek için datum dönüşümleri yapmak
gerekmektedir. (Şekil 6)
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Şekil 6: Datum uyuşmazlığı
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Uygulama Soruları
1) Datumun ne olduğunu yazınız?
2) Dünyada yaygın olarak kullanılan datumlar hangileridir? Yazınız.
3) Türkiye’de yaygın olarak kullanılan datumlar hangileridir? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, datum kavramı açıklanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan
datumlar hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
ED50 (Europon Datum 1950) aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın
kullanılmaktadır?
a)

Kuzey Amerika

b)

Avustralya

c)

Avrupa

d)

Güney Amerika

e)

Afrikan’nin güneyi

2)
GPS alıcılarının kullandığı temel hesap yüzeyidir. Küresel
kullanılmaktadır. Ayrıca, Google Earth yazılımı da bu datumu kullanmaktadır.

boyutta

Yukarıda bazı özellikleri verilen datum aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Enlem NAD 27 (North American Datum 1927)

b)

ED50 (Europon Datum 1950)

c)

WGS 84 (World Geodetic System)

d)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame):

e)

SAD 69 (South American Datum 1969)

3)
Türkiye’de en yaygın kullanılan datumlardan hangileri aşağıdaki
seçeneklerde doğru verilmiştir?
I- SAD 69 (South American Datum 1969
II- WGS 84 (World Geodetic System)
III- NAD 27 (North American Datum 1927)
IV- ED50 (Europon Datum 1950)
a)

I – III

b)

II – IV
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c)

I – IV

d)

II – III

e)

III – IV

4)

……………, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.
a)

Koordinat

b)

Geoid

c)

Datum

d)

Projeksiyon

e)

Yükseklik

5)

ED50 datumu, ……………… da/de yaygın olarak kullanılan datumdur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

Avrupa

b)

Güney Amerika

c)

Kuzey Amerika

d)

Avustralya

e)

Japonya
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6)
Türkiye’de 2003 yılından itibaren den itibaren …………….. datumu yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

NAD 27 (North American Datum 1927)

b)

SAD 69 (South American Datum 1969)

c)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

d)

ED50 (European Datum 1950)

e)

WGS 84 (World Geodetic System)

7. “İnternational elipsoidini” aşağıdaki datumlardan hangisi kullanır?
a)

SAD 69 (South American Datum 1969)

b)

NAD 27 (North American Datum 1927)

c)

ED50 (European Datum 1950)

d)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

e)

WGS 84 (World Geodetic System)

8. “Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç
alınan referans yüzeyidir” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a)

Koordinat

b)

Datum

c)

Geoid

d)

Yükseklik

e)

Projeksiyon
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9. Enlem ve boylamın belirlenmesi oldukça uzun zaman alan bir işlem olduğundan
bunun yerine model koordinat sistemi olan………………. kullanılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

Koordinat

b)

Geoid

c)

Datum

d)

Yükseklik

e)

Projeksiyon

10)

Türkiye’de 1995 yılına kadar hangi datum kullanılmıştır?

a)

NAD 27 (North American Datum 1927)

b)

SAD 69 (South American Datum 1969)

c)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

d)

ED50 (European Datum 1950)

e)

WGS 84 (World Geodetic System)
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5. GPS (KÜRESEL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, GPS’yi (küresel konum belirleme sistemlerini) öğreneceğiz. GPS’in
kullanım alanları ve ne gibi avantajlar sağladığı bilgisi verilecektir. Ayrıca GSP’in hangi
bölümlerden oluştuğunu ve nasıl bir çalışma şekline sahip olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

GPS (Küresel konum belirleme sistemi) nedir?

2)

GPS hangi bölümlerden oluşur?

3)

GPS’in çalışma şekli nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
GPS’yi
(Küresel okuyarak,
düşünerek,
GPS
(Küresel
Konum Belirleme Sistemi) uygulayarak
ve
günümüz
Konum Belirleme Sistemi)
teknolojisini yakından takip
tanımak ve kavramak.
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi)

•

Uydular

•

Yer istasyonları

•

GPS alıcısı
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Giriş
Bu bölümde GPS (küresel konum belirleme sistemi) kavramı ve sonrasında GPS’i
oluşturan bölümler ve çalışma prensibi açıklanacaktır.
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5.1. GPS (Global Positioning System= Küresel Konum Belirleme
Sistemi) Nedir?
İngilizce “Global Positioning System”in baş harflerinden oluşan GPS’in Türkçe
karşılığı “Küresel Konum Belirleme Sistemi”dir. ABD savunma dairesi tarafından
geliştirilmiştir. Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki
mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılar.
Elinde GPS alıcısı olan herhangi bir kullanıcının, uydu sinyalleri yardımıyla;
•

Herhangi bir yer ve zamanda,

•

Her türlü hava koşullarında,

•

Global bir koordinat sisteminde,

•

Yüksek duyarlıkta,

•

Ekonomik olarak,

•

Anında ve sürekli konum, hız ve zaman belirlemesine,

olanak veren bir radyo navigasyon sistemidir.
GPS’in avantajlı tarafları:
•
•
yeterlidir,

Noktalar arası görüş zorunluluğu ortadan kalkar,
GPS alıcı anteninin uydu sinyalini izleyebilmesi için gökyüzünü görmesi

•
Nokta yeri seçiminde noktaların en yüksek yerlerde olması gibi zorunluluklar
ortadan kalkmıştır. Gereksinim duyulan ve GPS ölçümünün yapılmasına olanak veren her yerde
nokta tesisi yapılabilmektedir,
•

GPS ölçülerinin yapılması büyük oranda hava şartlarından bağımsızdır,

•

Gece gündüz sürekli (24 saat) ölçüm yapılabilmektedir,

•
GPS ölçülerinin yapılışındaki hız ve aletlerin kullanım kolaylığı, ölçücü
hatalarının olmaması (anten yüksekliği ölçümü hariç) nedenleriyle ekonomik bir sistemdir,
•

Üç boyutlu nokta koordinatları elde edilmektedir,

•
Elde edilen jeodezik doğruluklar en duyarlı klasik jeodezik tekniklerle elde
edilenlerle eşit ya da daha iyidir,
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•

Gerçek zamanlı (anlık) konum, hız ve zaman bilgisi sağlayabilmektedir.

GPS’in dezavantajlı tarafları:
•
Alıcı anteni mutlaka açık gökyüzünü görmelidir. Başka bir deyişle GPS
sinyalleri radyo sinyalleri gibi kuvvetli olmadığından kapalı yerlerde, çok sık ağaçlıklı
bölgelerde ve madenlerde kullanılmamaktadır.
GPS’in sivil kullanım alanlarından bazıları;
•

CBS veritabanlarının geliştirilmesi,

•

Kara, deniz ve hava araçlarının navigasyonunda,

•

Jeodezik ve jeodinamik amaçlı ölçmelerde,

•

Kadastral ölçmelerde,

•

Kinematik GPS destekli fotogrametrik çalışmalarda,

•

Yerel ve global deformasyon ölçmelerinde,

•

Araç takip sistemlerinde,

•
kalkışında,

Uçakların, görüşün sınırlı ya da hiç olmadığı hava koşullarında iniş ve

•

Aktif kontrol ağlarında,

•

Turizm, tarım, ormancılık, spor, arkeolojide,

•

Asayiş işlerinde,

•

Hidrografik ölçmelerde.

5.2. GPS’in Bölümleri
GPS sistemi; uzay bölümü (uydular), kontrol bölümü (yer istasyonları) ve kullanıcı
bölümü (GPS alıcısı) olmak üzere üç ana kısımdan oluşur (Şekil 1).
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Şekil 1: GPS’in bölümleri.
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)

5.2.1. Uzay Bölümü (Uydular)
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 24 adet uydu, yaklaşık 20000 km yükseklikte
yörüngede dolaşmakta ve yeryüzüne kesintisiz olarak hangi anda nerede oldukları bilgisini
(koordinat ve zaman bilgilerini) göndermektedirler (Şekil 2). Uydular saatte 10.000 km hızla
hareket ederler.
Yer merkezinden yaklaşık 20200 km uzaklıkta olup 11 saat 58 dakikada dünya
çevresinde bir tur atarlar. Güneş enerjisi ile çalışırlar. Uyduların her biri, iki değişik frekansta
(L1,L2) radyo sinyalleri yayınlamaktadır. Yeryüzünde herhangi bir yer ve zamanda
gözlenebilecek en az uydu sayısı dörttür ve her bir uydu yaklaşık 5 saat ufuk hattı üzerinde
kalır. Altı farklı tip GPS uydusu mevcut olup bunlar; Block I, Block II, Block IIA, Block IIR,
Block IIF, Block III uydularıdırlar.
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Şekil 2: Uydu yörüngeleri.
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)

5.2.2. Kontrol Bölümü (Yer İstasyonları)
Uyduların doğru çalışıp çalışmadığını sürekli kontrol eden yer istasyonlarından oluşur.
Dünya üzerinde 5 adet takip istasyonu (Ascencion, Hawaii, Colarado Springs, Kwajalein,
Diego Garcia), 1 adet ana kumanda istasyonu ve 3 adet uydulara veri transmisyonu yapan
istasyon vardır (Şekil 3). Takip istasyonlarından alınan bilgiler ana kumanda merkezine
gönderilir, burada uyduların yörüngeleri ve saat düzeltme bilgileri hesaplanır ve ilgili uydulara
mesaj olarak gönderilir.
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Şekil 3: GPS izleme ve kontrol istasyonları.
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)

5.2.3. Kullanıcı Bölümü (GPS Alıcısı)
Çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin
kullanıcı bölümünü oluşturur (Şekil 4). GPS alıcılarından oluşur. Bu alıcılar uydulardan gelen
sinyalleri anteni vasıtasıyla alır ve kendi türüne göre çeşitli amaçlı (seyrüsefer, araç takip vb.)
gerçek zaman koordinat bilgisini veya biraz daha uzun süreli ölçüm sonucu jeodezi
uygulamaları için statik fakat oldukça hassas (yatay düzlemde min. 1 mm) koordinat bilgisi
üretir.
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Şekil 4: GPS’de uzay-kontrol-kullanıcı bölümleri ilişkisi.
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)

5.3. Çalışma Şekli
Uydulardan yararlanılarak yapılan GPS ölçmelerinde, elektromanyetik dalgalar
kullanılarak uydulardan kullanıcılara veri akışı sağlanmaktadır. Her GPS uydusu konum
belirleme amaçlı olarak iki temel frekansa sahip olup bunlar L1 (link 1) ve L2 (link 2)’dir. GPS
sisteminde çift frekans olmasının amaçları; L1 frekansının kesilmesi ya da elektronik
karıştırmaya maruz kalması durumunda L2 frekansının yedek frekans görevi görmesi ve çift
frekans özelliğinden yararlanarak iyonosferik düzeltme olanağı sağlamasıdır.
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Şekil 5: Uydu-cihaz bağlantısı
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)
Almanak verileri, efemeris ve saat parametrelerinin belirli bir kısmını kapsamaktadır.
Amacı, GPS alıcısının ölçüye başlamak için ilk açılması anında hızlı bir şekilde uydulara
kilitlenebilmesi için gerekli olan doğruluğu oldukça düşük uydu koordinatlarını sağlamaktır.
Almanak verileri her bir uydu tarafından yayınlanmakta ve içerisinde tüm uydulara ait yaklaşık
konum bilgileri bulunmaktadır.
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Şekil 6: Uyduların kesişme noktası
(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gps.pdf)
Position fix, GPS cihazı tarafından o anda bulunduğumuz noktanın belirlenmesidir. Bu
nokta ya enlem/boylam ya da “Universal Transverse Mercator” sistemiyle iki koordinat olarak
cihazda görülür. Bulunduğumuz noktanın koordinatlarını belirledikten sonra ona bir isim
verebiliriz. Buna da GPS dilinde waypoint (yol noktası) denir. Bu, katettiğimiz yol üzerindeki
bir noktadır. Bazı GPS cihazlarında bu noktaları semboller ile belirlemek mümkündür. GPS
alıcısı, Dünya üzerindeki yerini belirleyebilmek için uydularla bağlantı kurmak zorundadır.
Buna uyduya kilitlenme (satellite lock, fix veya acquisiton) denir. Kilitlenmenin
gerçekleşebilmesi için alıcının gökyüzünü rahatça görebilmesi gerekir. Kilitlenmeyle birlikte
alıcı uydudan bilgileri almaya başlar. Bu bilgiler sayesinde alıcı konumunu hesaplayabilir.
Uydunun gönderdiği her sinyalde zaman da gönderilir. Böylece alıcı uydudan ne kadar uzakta
olduğunu sürekli öğrenmektedir. GPS cihazını ilk açtığımızda uydulara kilitlenmeye çalışarak
konumunuzu belirleyecektir. Cihazın bunu gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 10–15 dakikalık
süreye ihtiyacı olur. Bu işleme initialization (başlama) denir. Başlama süresini kısaltmak için
GPS cihazına yardım edebiliriz. Eğer cihaza bulunduğumuz yerin koordinatlarını verebilirsek
başlama süresi oldukça kısalacaktır. GPS bir pusula değildir. Hangi yöne döndüğümüzü
göstermez. Eğer hareket halindeysek hangi yöne doğru gittiğimizi gösterir. 11 GPS sistemi,
“World Geodetic System 1984” (WGS 84) sistemini kullanır ve yeryüzünde bulunduğunuz
87

noktayı 300 fit (90 M) yüksekliğe kadar kesin bir şekilde bulabilir. Bu yükseklikten sonra
sistem hatayı düzeltmek için hesap yapar, hata en aza indirilerek yeryüzündeki hassasiyet
yakalanabilir. Yapılan ölçümlerin hassas olması için uydular, çok komplike ve hassas saatler
kullanır. Bu saatler nanosaniye hassasiyetindedir. Tam olarak 0,000000003 saniyeyi
gösterebilir (saniyenin milyarda üçü). Sistemin bu kadar hassas olmasının nedeni ise alıcının
tam olarak verinin uydudan ne kadar sürede geldiğini hesaplaması gerektiğidir. GPS alıcısı bu
süreyi pozisyonunu bulmak için kullanır.
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Uygulama Soruları
1)

GPS’in ne olduğunu yazınız?

2)

GPS oluşturan bölümler hangileridir? Yazınız.

3)

GPS’in çalışma şekli nasıldır? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde GPS’nin ne olduğu açıklanmıştır. GPS’in sivil alanda nerelerde
kullanıldığı, avantaj ve dezavantajının neler olduğu, hangi bölümlerden oluştuğu ve nasıl
çalıştığı hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi GPS’in avantajlarından biri değildir?

a)

Herhangi bir yer ve zamanda ölçüm yapabilmesi

b)

Her türlü hava koşullarında çalışabilmesi

c)

Anında ve sürekli konum, hız ve zaman belirlemesi yapabilmesi

d)

Ekonomik olması

e)
Kapalı
kullanılamaması

yerlerde,

çok

sık

ağaçlıklı

bölgelerde

ve

madenlerde

2)
Yeryüzünde bulunduğunuz noktayı 300 fit (90 M) yüksekliğe kadar kesin
bir şekilde bulabilen ve pek çok GPS sisteminin kullandığı datum aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

NAD 27 (North American Datum 1927)

b)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

c)

SAD 69 (South American Datum 1969)

d)

WGS 84 (World Geodetic System)

e)

ED50 (Europon Datum 1950)

3)
ad veriler?

GPS cihazı tarafından o anda bulunduğumuz noktanın belirlenmesine ne

a)

Algılayıcı (sensor)

b)

Position fix

c)

Yer istasyonu

d)

Satellite lock

e)

Alıcı (Reciever)
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4)
………………; uzay bölümü (uydular), kontrol bölümü (yer istasyonları) ve
kullanıcı bölümü (GPS alıcısı) olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Algılayıcı (sensor)
b) Yer istasyonu
c) Alıcı (Reciever)
d) GPS (Global Positioning System)
e) Uydu

5)
“Global Positioning System”in baş harflerinden oluşan GPS‘in Türkçe karşılığı
……………… ………………….. ……………… sistemidir.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Algılayıcı Sistemleri
b) Yer istasyonu Sistemleri
c) Alıcı Sistemleri
d) Uydu sistemleri
e) Küresel konum belirleme sistemi

6)
…………………… ………………… uyduların doğru çalışıp çalışmadığını
sürekli kontrol eden yer istasyonlarından oluşur.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kontrol bölümü
b) Algılayıcı bölümü
c) Alıcı bölümü
d) Küresel konum belirleme sistemi bölümü
e) Uydu bölümü
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7)

Aşağıdakilerden hangisi GPS’in dezavantajlarından biridir?

a)

Gece gündüz sürekli (24 saat) ölçüm yapılabilmesi

b)
Kapalı
kullanılamaması

yerlerde,

çok

sık

ağaçlıklı

bölgelerde

ve

c)

Her türlü hava koşulların çalışabilmesi

d)

Anında ve sürekli konum, hız ve zaman belirlemesi yapabilmesi

e)

Herhangi bir yer ve zamanda ölçüm yapabilmesi

madenlerde

8. Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağı olan ve uydularla
aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılan
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Algılayıcı (sensor)

b)

Yer istasyonu

c)

Alıcı (Reciever)

d)

GPS (Global Positioning System)

e)

Uydu

9. Çeşitli amaçlarla GPS kullanarak yerini belirlemek isteyen herhangi bir kişi, sistemin
hangi bölümünü oluşturur?
a)

Algılayıcı

b)

Yer istasyonu

c)

Alıcı

d)

Kullanıcı

e)

Uydu
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10. GPS sisteminde 24 adet uydu, yaklaşık 20000 km yükseklikte yörüngede
dolaşmakta ve yeryüzüne kesintisiz olarak hangi anda nerede oldukları bilgisini
(koordinat ve zaman bilgilerini) gönderirler. Uydular GPS’in hangi bölümünü oluşturur?
a)

Algılayıcı

b)

Yer istasyonu

c)

Alıcı

d)

Kullanıcı

e)

Uzay
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6. HARİTA PROJEKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, harita projeksiyonunun ne olduğunu ve neden ihtiyaç duyulduğunu
öğreneceğiz. Ayrıca yaygın olarak kullanılan harita projeksiyon türleri kısaca ele alınacak ve
bunlarla ilgili bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Harita projeksiyonu nedir?

2)

Neden harita projeksiyonuna ihtiyaç duyulur?

3)

Yaygın olarak kullanılan harita projeksiyonlarını belirtiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Harita
Projeksiyonları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
Harita
okuyarak, düşünerek, uygulayarak
projeksiyonlarını öğrenmek
ve günümüz teknolojisini yakından
ve kavramak.
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Harita projeksiyonu

•

Azimutal projeksiyonlar

•

Silindirik projeksiyonlar

•

Konik projeksiyonlar

•

UTM Projeksiyonu (Universal Transverse Mercator)
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Giriş
Bu bölümde harita projeksiyonu kavramı açıklanacaktır. Harita projeksiyonlarında
izdüşürülen yüzeyler (silindir, düzlem ve koni) hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında harita
yapımında yaygın olarak kullanılan bazı projeksiyon türleri hakkında bilgi verilecektir.
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6.1. Harita Projeksiyonu
Harita projeksiyonu, 3 boyutlu yeryüzünün (küre ya da elipsoid) matematiksel
transformasyon ile iki boyutlu düzlemde (harita düzlemi) temsil edilmesi işlemine denir. Harita
yapmak için projeksiyon kullanmak bir gerekliliktir. Buna karşın bütün harita projeksiyonları
yeryüzünü gösterirken bir ölçüde bozulmasına da yol açar. Harita yapım amacına bağlı olarak,
bu bozulmalardan bazıları kabul edilebilirken, bazıları kabul edilmez. Bundan dolayı, küre
şekilli yapının bazı özelliklerinin korunması için başka özelliklerin göz ardı edilmesi ile
oluşturulmuş farklı harita projeksiyonları vardır.
Harita projeksiyonunun yeryüzünün şeklini nasıl değiştirdiğini anlamanın kolay bir
yolu, merkezinde bir ışık kaynağı bulunduğu varsayılan yeryüzünün projeksiyon yüzeyi denen
bir yüzeye iz düşürülmesidir.
Üzerine eşit aralıklı meridyen ve paralellerin çizilmiş olduğu yeryüzünün saydam
olduğunu farzederek temiz bir kâğıdı Ekvator’dan teğet olacak bir silindir şekilde saralım ve
Dünya’nın ortasında da bir ışığın yandığını düşünelim. Bu ışık yeryüzündeki şekillerin
gölgesini kâğıdın üzerine düşürecektir. Bu aşamadan sonra kâğıdımızı tekrar açarak düzlem
hâline getirelim. Kâğıt üzerinde meridyen ve paralellerin şeklinin farklı olduğu ve önemli
ölçüde bozulma olduğu görülecektir. Bu bozulmalar alan, uzunluk ve şekil bozulmaları olarak
sınıflandırılabilir. Diğer bir deyişle yeryüzü üzerindeki objelerin düzleme aktarılmaları
sonucunda, alanları, uzunlukları ve şekilleri değişir.
Harita projeksiyonlarında yeryüzü ya doğrudan düzleme ya da düzleme açılabilen
yüzeylere (silindir ve koni) izdüşürülür. Bu bağlamda düzlem, silindir ve koni, projeksiyon
yüzeyleri olarak adlandılırlar. Harita projeksiyonları projeksiyon yüzeyine göre üçe ayrılır
(Şekil 1):
•

Azimutal projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi düzlem)

•

Silindirik projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi silindir)

•

Konik projeksiyonlar (projeksiyon yüzeyi koni)

Projeksiyon yüzeyinin yeryüzünün dönme eksenine göre konumu açısından ise üç
durum söz konusudur (Şekil 1):
Normal konum: Düzlem kuzey ya da güney kutbunda teğet, silindir ya da
koninin simetri ekseni yerin dönme ekseni ile çakışık,
•

Transversal konum: Düzlem yerküreye Ekvator üzerinde herhangi bir noktada
teğet, silindir ya da koninin simetri ekseni yerin dönme eksenine dik,
•

Eğik konum: Düzlem yerküreye herhangi bir noktada teğet, silindir ya da
koninin simetri ekseni yerin dönme ekseni ile herhangi bir açı altında kesişiyor.
•
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Şekil 1: Yüzeylerin konumu itibariyle ortaya çıkan 9 farklı durum.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
Projeksiyon yüzeyleri (düzlem, silindir ve koni) yerküreye herhangi bir konumda teğet
oldukları gibi yerküreyi kesiyor da olabilirler. Bu bağlamda teğet projeksiyonlar ve kesen
projeksiyonlardan söz edilir. Bazı projeksiyon türlerinde gerçek anlamda tanımlı bir
projeksiyon yüzeyi olmayıp, yalnızca coğrafi koordinatlar ile düzlem koordnatlar arasındaki
ilişkiler tanımlıdır. Bu tür projeksiyonlara gerçek anlamda olmayan (pseudo) projeksiyonlar
denir ve bu açıdan harita projeksiyonları,
•

Gerçek anlamda olan projeksiyonlar ve

•

Gerçek anlamda olmayan projeksiyonlar

olarak ikiye ayrılır.
Harita projeksiyonu coğrafi koordinatları düzlem koordinatlarla (iki boyutlu kartezyen
koordinatlar) ilişkilendirmek için matematiksel ve geometrik ilişkilerden yararlanır. Bu
bağlamda bir harita projeksiyonu düzlem koordinatlar ile coğrafi koordinatlar arasında iki
fonksiyon ile tanımlanır.
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Harita projeksiyonları, alanları, belli yönde uzunlukları, diferansiyel anlamda açıları
koruyacak şekilde tasarlanabilirler. Bu bağlamda alan koruyan, uzunluk koruyan ve konform
projeksiyonlardan söz edilir. Diferansiyel anlamda açı koruma özelliğine sahip
projeksiyonlarda şekillerin değişimi minimum olup, bazen açı koruyan projeksiyonlar olarak
da adlandırılırlar.
Projeksiyonda,
•

Açıların orijinal yüzeydeki büyüklükleri korunuyorsa açı koruyan (konform),

•

Alan korunuyorsa alan koruyan (equivalent),

Hem açı, hem alan korunuyorsa (uzunluklar da korunmuş olur) izometrik
projeksiyonlar denir.
•

Teorik olarak sonsuz sayıda harita projeksiyonu tanımlamak mümkündür. Literatürde
400 civarında yayınlanmış projeksiyon vardır. Bunların içinde en az bir harita yapmak için
kullanılmış olanları oldukça azdır. Pek azı ise standart harita üretiminde kullanılırlar.
Projeksiyon seçimi;
•

Haritanın kullanım amacına ve ölçeğine,

•

Haritası yapılacak bölgenin yeryüzündeki konumuna,

•

Haritası yapılacak bölgenin büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak yapılır.

Projeksiyon çeşitlerine bazı örnekler (Şekil 2 ),
Konik (Lambert Conformal Conic): Orta enlemler (Doğu-Batı yönünde) için
Silindirik (Transverse Mercator): Kuzey-Güney doğrultusundaki alanlar için
Azimutal (Lambert Azimuthal Equal Area): Tüm Dünya görüntüsü için
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Şekil 2: Projeksiyon türlerine örnekler.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
Merkator projeksiyonuna göre yapılmış bir Türkiye haritasında, ülkenin en güneybatı
ve en kuzeybatı noktası arasındaki kuş uçuşu uzaklık gerçekte 1697 km iken, haritadan 2187
km olarak alınacaktır. Bunun nedeni bu projeksiyon yönteminin navigasyon amaçlı olarak (açı
koruyan projeksiyonlar) geliştirilmiş olmasıdır. Buna karşın atlaslarda alan koruyan
projeksiyonlar kullanılır. Bunu nedeni projeksiyon kavramını bilmeyen birinin ülkelerin,
karaların, denizlerin büyüklüklerini haritadan karşılaştırırken yanlış bilgi sahibi olmalarını
önlemektir

6.2. Projeksiyon Türleri
Aşağıda genel olarak yeryüzünün tamamının gösterimine yönelik kullanılan bazı
projeksiyon türleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
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6.1.1. Mercator Silindirik Projeksiyonu
Mercator'un 1568’de yaptığı ve kendi adıyla anılan silindirik projeksyondur. Genellikle
Dünya haritalarında ve denizcilik amaçlı haritalarda kullanılır. Bu yöntemle yapılan haritalarda
meridyen ve paraleller birbirini dik keser. Konform bir projeksiyon olup şekil bozulmaları
minimumdur. Ancak Ekvator’dan uzaklaştıkça hızla artan alan bozulmaları söz konusudur.

6.1.2. Miller Silindirik Projeksiyonu
Mercator projeksiyonuna benzer. Bu projeksiyonda da paraleller arası uzaklık
Ekvator’dan uzaklaştıkça artar. Ancak bu artış Mercator projeksiyonundaki artıştan daha azdır.
Bu yüzden orta enlemlerdeki deformasyon da daha az olmaktadır.

6.1.3. Eckert IV Projeksiyonu
Gerçek anlamda olmayan silindirik bir projeksiyon olup, alan koruma özelliği vardır.
Kuzey ve güney kutbu doğru parçaları olarak gösterilir. Orta meridyen Ekvator’un yarısı
uzunluğundadır. Genel olarak atlaslarda yer alan Dünya haritalarında kullanılır. Alman Max
Eckert tarafından 1936 yılında sunulmuştur (Şekil 3).

Şekil 3: Eckert IV Projeksiyonu.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Map_projection)

6.1.4. Mollweide Projeksiyonu
Gerçek anlamda olmayan silindirik bir projeksiyon olup, alan koruma özelliği vardır.
Orta meridyene göre 90° doğu ve batı meridyenleri bir daire oluşturur. Diğer meridyenler yarı
elipsler şeklinde olup, kutuplar nokta ile gösterilir. 1805 yılında Alman Carl B. Mollweide
tarafından sunulmuştur (Şekil 4).
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Şekil 4: Mollweide Projeksiyonu
(https://en.wikipedia.org/wiki/Map_projection)

6.1.5. Winkel Projeksiyonu
Yeryüzünü minimum deformasyon ile gösterebilen projeksiyonlardan birisidir. Alan,
uzunluk ve açı deformasyonları kabul edilebilir bir seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Dünya
haritalarında kullanılır. 1914 de Alman Oswald Winkel tarafından geliştirilmiştir.

6.1.6. Van der Grinten Projeksiyonu
Alan, açı ya da uzunluk koruma özelliği yoktur. Yeryüzü bir daire şeklinde izdüşürülür.
Kutuplara doğru hızla artan deformasyonlar söz konusudur. Amerikalı Alphons J. van der
Grinten tarafından 1904 yılında sunulmuştur.

6.1.7. Robinson Projeksiyonu
Amerikalı uzman Arthur Robinson tarafından 1963'te sunulmuştur. Optimum
deformasyonlu bir projeksiyon olup, Dünya haritalarında deformasyonlar açısından oldukça
uygun bir gösterim sağlar. Bu nedenle “doğru görünüşlü” (orthophanic) olarak da nitelendirilir.

6.1.8. Goode (Homolosine) Projeksiyonu
Kesikli bir alan koruyan projeksiyonudur. Sinüsoidal projeksiyon ve Mollweide
projeksiyonlarının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Sinüsoidal projeksiyon Ekvator’un 40
derece kuzey ve güney enlemlerine kadar, Mollweide projeksiyonu ise bu enlemlerden
kutuplara kadar olan bölgede kullanılmaktadır (Şekil 5).
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Şekil 5: Goode (Homolosine) Projeksiyonu
https://en.wikipedia.org/wiki/Map_projection

6.1.9. UTM Silindirik Projeksiyonu
UTM projeksiyonu (Universal Transverse Mercator) Mercator projeksiyonunun
transversal konumda uygulanmış hâlidir. Yeryüzü için referans yüzey elipsoid alınması
durumunda projeksiyon formülleri Alman Gauss ve Krüger tarafından geliştirildiği için GaussKrüger Projeksiyonu olarak da bilinir. Projeksiyon yüzeyi (silindir) yerküreye bir meridyen
boyunca teğet olup, bu meridyen orta meridyen olarak adlandırılır. Orta meridyenden
uzaklaştıkça deformasyonların hızla artması nedeniyle orta meridyen civarında bir şerit
boyunca kullanımı uygundur (Şekil 6).
İngilizce kaynaklarda genel olarak Transverse Mercator olarak adlandırılır.
Deformasyonları kontrol altında tutmak amacıyla yeryüzü 6°lik boylam farkları ile 60 dilime
ayrılarak uygulanışı ise Universal Transverse Mercator olarak bilinir. 1960’larda Birleşik
Devletler Mühendisler Kolordusu (United States Army Corps of Engineers) tarafından
geliştirilmiştir. Her dilimde x ekseni orta meridyenin, y ekseni ise Ekvator’un izdüşümlerine
çakışık olmak üzere bir düzlem kartezyen koordinat sistemi tanımlanmıştır. Deformasyonları
kontrol altında tutmak amacıyla düzlem koordinatlar (x,y) küçültme ya da ölçek faktörü olarak
adlandırılan bir katsayı ile (0.9996) çarpılırlar. Koordinatların küçültme faktörü ile
çarpılmasının geometrik anlamı, projeksiyon yüzeyinin (silindir) yerküreyi kesiyor olmasıdır.
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Şekil 6: UTM Silindirik Projeksiyonu
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Harita_projeksiyonu)
Koordinatlarda negatif değerlerden kaçınmak için y değerleri 500 000 m ile toplanır.
Güney yarımkürede ise x değerleri 10 000 000 m ile toplanır. İngilizcedeki “Easting” ve
“Northing” kavramlarını karşılamak üzere y koordinatı “Sağa”, x koordinatı ise “Yukarı”
olarak da isimlendirilir. Ülkemizdeki kullanımdan farklı olarak İngilizce kaynaklarda x
koordinatı “Sağa” (Easting), y koordinatı ise “Yukarı” (Northng) olarak kullanılır. Başka bir
deyişle x ekseni Ekvator’un izdüşümü ile, y ekseni ise orta meridyenin izdüşümü ile çakışık
alınır. Çoğu CBS yazılımında da koordinat sistemi bu şekildedir (Şekil 7).

Şekil 7: Universal Transverse Mercator (UTM) sistemi.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
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Türkiye 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 ve 1: 250 000 ölçekli standart topoğrafik harita
takımları bu projeksiyon sistemi temel alınarak üretilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Harita projeksiyonunun ne olduğunu yazınız?
2) Harita projeksiyonunun izdüşürüldüğü yüzeyler hangileridir? Yazınız.
3) Yaygın olarak kullanılan harita projeksiyonları hangileridir? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, harita projeksiyonu açıklanmıştır. Harita projeksiyonununu hangi
yüzeylere ve dönme eksenine göre hangi konumlara göre çizildiği belirtilmiştir. Yaygın olarak
kullanılan harita projeksiyonlarına örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 ve 1: 250 000 ölçekli standart
topoğrafik haritaları aşağıdaki projeksiyon sistemlerinden hangisi temel alınarak
üretilmektedir?
a)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu

b)

Miller Silindirik Projeksiyonu

c)

UTM Silindirik Projeksiyonu

d)

Eckert IV Projeksiyonu

e)

Winkel Projeksiyonu

2)

Harita projeksiyonu, _______________ kullanılan bir yöntemdir.

Yukarıda boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

Koordinatları bilmek için

b)

Küreye benzer şekle sahip olan yerküreyi haritaya geçirmek için

c)

Dünya’da gözlem yapmak için uyduları konumlandırmak için

d)

Galaksiler ile yıldızlar arasında mesafeyi ölçmek için

e)

Haritalarda küçültme yapmak için

3)
Hangi tür harita projeksiyonu kutuplara gidildikçe paralelleller arası
mesafayi arttırdığından kutup bölgelerinin alanında bozulmaya yol açar?
a)

Mercator projeksiyonu

b)

Konic projeksiyonu

c)

Düzlemsel projeksiyonu

d)

Eşit alanlı projeksiyon

e)

Goode projeksiyonu

112

4)
……………, 3 boyutlu yeryüzünün (küre ya da elipsoid) matematiksel
transformasyon ile iki boyutlu düzlemde (harita düzlemi) temsil edilmesi işlemine denir.
Yukarıda boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Uzaysal koordinat sistemi
b) Projeksiyon koordinat sistemi
c) Coğrafi koordinat sistemi
d) Kartezyen koordinat sistemi
e) Dik koordinat sistemi

5)
………… dünya haritalarında ve denizcilik amaçlı haritalarda kullanılır. Bu
yöntemle yapılan haritalarda meridyen ve paraleller birbirini dik keser. Konform bir
projeksiyon olup, şekil bozulmaları minimumdur. Ancak ekvatordan uzaklaştıkça hızla artan
alan bozulmaları söz konusudur.
Yukarıda ifade edilen projeksiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mollweide Projeksiyonu

b)

Winkel Projeksiyonu

c)

Mercator Silindirik projeksiyonu

d)

Goode (Homolosine) projeksiyonu

e)

Eckert IV Projeksiyonu.

6)
…………….. …………… orta meridyenden uzaklaştıkça deformasyonların
hızla artması nedeniyle orta meridyen civarında bir şerit boyunca kullanımı uygundur.
Yukarıda ifade edilen projeksiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mollweide Projeksiyonu

b)

Winkel Projeksiyonu

c)

Eckert IV Projeksiyonu.

d)

Goode (Homolosine) projeksiyonu
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e)

UTM Silindirik Projeksiyonu

7)

Aşağıdakilerden hangisi harita projeksiyonu kullanımında temel amaçtır?

a)

Haritalarda küçültme yapmak için

b)

Yıldızlar arası mesafeyi ölçmek için

c)

Küreye benzer şekle sahip olan yer küreyi haritaya geçirmek için

d)

Koordinatları belirtmek için

e) Gözlem yapan uyduları konumlandırmak için

8)
…………….. …………… projeksiyonunda kutuplara gidildikçe paraleller arası
mesafe arttığından kutup bölgelerinde alansal bozulmalar meydana gelir.
Yukarıda ifade edilen projeksiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mercator projeksiyonu
b)

Goode projeksiyonu

c)

Konik projeksiyonu

d)

Goode (Homolosine) projeksiyonu

e)

Düzlemsel projeksiyon

9)
Açıların
orijinal
yüzeydeki
büyüklüklerinin
korunduğu
projeksiyonlar…………….. projeksiyon olarak tanımlanır paraleller arası mesafe arttığından
kutup bölgelerinde alansal bozulmalar meydana gelir.
Yukarıda ifade edilen projeksiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İzometrik
b) Alan koruyan
c) Yükseklik koruyan
d) Uzunluk koruyan
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e) Açı koruyan

10)
Hem açı hem de alanların korunduğu (uzunluklar da korunur) projeksiyonlar
…………….. projeksiyon olarak tanımlanır.
Yukarıda ifade edilen projeksiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İzometrik
b) Alan koruyan
c) Yükseklik koruyan
d) Uzunluk koruyan
e) Açı koruyan

7. CBS KÜTÜPHANESİNDEKİ KOORDİNAT SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde CBS kütüphanesinde bulunan temel koordinat sistemlerinin hangileri
olduğunu öğreneceğiz. CBS kitaplığında yer alan coğrafi koordinat sistemi ile projeksiyon
koordinat sitemine ve bunlara ait örnek sistemlerin hangileri olduğu belirtilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

CBS kütüphanesinde yer alan başlıca koordinat sistemleri hangileridir?

2)

Coğrafi koordinat sisteminin özellikleri nelerdir?

3)

Projeksiyon (izdüşüm) koordinat sisteminin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

CBS
Kütüphanelerindeki
Koordinat Sistemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği veya geliştirileceği

elde

CBS
Araştırma
yaparak,
kütüphanelerindeki
okuyarak, düşünerek, uygulayarak
koordinat
sistemlerini ve günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
tanımak ve kavramak.
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Anahtar Kavramlar
•

CBS Kütüphanesi

•

Coğrafi koordinatlar

•

Projeksiyon (izdüşüm) koordinatları

•

UTM sistemi

•

WGS 84
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Giriş
Bu bölümde CBS kütüphanelerinde yer alan koordinat sistemleri hakkında bilgi
verilecektir. CBS kütüphanelerinde yer alan koordinat sistemlerinden olan “coğrafi koordinat
sistemleri” ile “projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemleri” CBS kütüphanelerinde
gösterilecektir.
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7.1. CBS Kitaplığında Bulunan Koordinat Sistemi Türleri
Bir noktanın konumunun tanımlanabilmesi için koordinatlar kullanılır (Şekil 1). Bu
koordinatlar tanımlı bir yer biçimi temel alınarak tanımlanmışlardır. Bu tanımlı yüzey
üzerindeki koordinatların düzlem (harita) koordinatlara dönüştürülmesi için projeksiyonlar
kullanılır.
•
olmalıdır.

Bir haritadaki objeler aynı datumlu olmalı ve aynı referans sisteminde tanımlı

•
Bunlar verilmemişse, farklı türde problemlerle karşılaşılır. Örneğin uzunluk ve
yükseklik farkı gibi.

Şekil 1: Başlıca koordinat sistemleri ve kullanım alanları.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_03_62773.pdf
CBS’de yaygın olarak kullanılan iki tür koordinat sistemi vardır. Bunlar coğrafi
koordinat sistemi ile projeksiyon koordinat sistemidir (Şekil 2). Koordinat sistemleri ister
coğrafik, ister izdüşüm olsun, Dünya’ya ait gerçek konumları belirleyen bir çerçeve sunar.
ArcGIS gibi CBS yazılımlarında, koordinat sistemi, farklı datasetlerinden gelen coğrafi
konumları, genel bir koordinat çerçevesine otomatik olarak entegre eden bir metot olarak
kullanılır.
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Şekil 2: CBS kütüphanesinde bulunan temel koordinat sistemleri.

7.1.1. Coğrafi Koordinat Sistemi
Enlem ve boylamlarla ifade edilen küresel veya global koordinat sistemleridir. Bunlar
genellikle coğrafi koordinat sistemi olarak adlandırılırlar.
Coğrafi koordinat sistemi yeryüzünde bir konumu tanımlamak için 3-boyutlu küresel
yüzeyi kullanır.
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Coğrafi koordinat sistemi büyük oranda yanlış biçimde datum olarak anılır, bununla
beraber datum sadece “Coğrafi Koordinat Sistemi”nin bir parçasıdır.
Coğrafi koordinat sistemi açısal ölçü birimini kullanır.
Bir nokta onun enlem ve boylamı ile ifade edilir. Enlem ve boylam, Dünya’nın
merkezinden Dünya yüzeyindeki bir noktaya olan açıdır (genelde derece olarak).
CBS kitaplığında yerel, bölgesel ve küresel boyutta pek çok coğrafi koordinat sistemi
vardır (Şekil 3, 4). Üretilen haritada ilgili bulunulan alana denk düşen coğrafi koordinat
bulunarak kullanımı sağlanır.

Şekil 3: CBS kitaplığında yer alan coğrafi koordinat sistemlerine örnekler.
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Şekil 4: CBS kitaplığında yer alan coğrafi koordinat sistemlerine örnekler (devam).

7.1.2. Projeksiyon (İzdüşüm) Koordinat Sistemi
Projeksiyon, fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesidir.
Yerkürenin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri
kullanılır. Projeksiyon koordinat sistemi, coğrafi koordinat sisteminin bir projeksiyon metodu
ve ona ait parametreler kullanılarak yapılan transformasyonunun sonucudur. Projeksiyon
koordinat sistemi, 2 boyutlu düzlem yüzeydir (Şekil ).

Şekil 5: Universal Transverse Mercator (UTM) koordinat sistemi izdüşüm koordinat
sistemlerinden biridir.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
Bu koordinat sistemi UTM (Universal Transverse Mercator), gibi harita
projeksiyonlarına dayalı koordinat sistemleri olup, Dünya’nın küremsi şeklini iki boyutlu
kartezyen koordinat sistemi üzerine iz düşürülmesi ile elde edilen koordinat sistemidir (Şekil).
Bu tür koordinat sistemi bazen harita projeksiyonu olarak da adlandırılmaktadır.
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Şekil 6: Gauss Kruger ve UTM sistemlerinde Türkiye’nin gösterildiği zonlar.
CBS kitaplığında kullanılan yaygın projeksiyon koordinat sistemleri Gauss Kruger ve
UTM gibi sistemler ile UTM içinde yer alan NAD; Europe ve WGS gibi sistemlerdir (Şeki 7,
8, 9 10).

Şekil 7: CBS kitaplığında yer alan projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemlerinde
örnekler.
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Şekil 8: CBS kitaplığında yer alan projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemlerinde
örnekler (devam).

Şekil 9: CBS kitaplığında yer alan projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemlerinden
biri olan UTM sistemi altında yer alan sistemlere örnekler.
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Şekil 10: CBS kitaplığında yer alan projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemlerinden
biri olan UTM sistemi altında yer alan sistemlere örnekler (devam).
ArcCatalog’da 2000 yılı öncesi Türkiye’de üretilmiş topografya haritaları için UTM→
ED 50 projeksiyon (izdüşüm) koordinat sisteminin uygulanması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Şekil 11: ArcCatalog’da 2000 yılı öncesi Türkiye’de üretilmişmiş topografya
haritaları için koordinat dönüşümü.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_03_62773.pdf
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ArcCatalog’da 2000 yılı sonrası Türkiye’de üretilmiş topografya haritaları için UTM→
WGS 84 projeksiyon (izdüşüm) koordinat sisteminin uygulanması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Şekil 11: ArcCatalog’da 2000 yılı sonrası Türkiye’de üretilmişmiş topografya
haritaları için koordinat dönüşümü.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_03_62773.pdf
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Uygulama Soruları
1) CBS kütüphanelerinde yer alan başlıca koordinat sistemlerini yazınız.

129

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, CBS kütüphanelerinde yer alan koordinat sistemleri açıklanmıştır. CBS
kütüphanelerinde yer alan koordinat sistemlerinden coğrafi koordinat sistemi ve projeksiyon
koordinat sistemi açıklanmış ve şekiller kullanılarak örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Bir haritadaki objeler aynı datumlu olmalı ve aynı referans sisteminde
tanımlı olmalıdır. Eğer datum ve referanslar verilmemişse ne gibi problemler çıkar?
a) Uzunluk ve yükseklik farkı ortaya çıkar
b) Herhangi bir problem ortaya çıkmaz
c)Sadece yükseklik farkı ortaya çıkar
d) Sadece uzunluk farkı ortaya çıkar
e) Boyut farkı ortaya çıkar

2)
Aşağıdakilerden hangisi CBS kütüphanelerinde yaygın olarak kullanılan
koordinat sistemi gruplarından biridir?
a)

NAD 1983

b)

UTM koordinat sistemi

c)

Projeksiyon koordinat sistemi

d)

WGS 84 koordinat sistemi

e)

ED 50 koordinat sistemi

3)
Aşağıdakilerden hangisi UTM koordinat sistemi altında yer alan ve
Türkiye’de en çok kullanılan koordinat sistemlerinden biridir?
a)

NAD 1983

b)

UTM Asia

c)

UTM Africa

d)

WGS 1984

e)

UTM New Zealand
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4)
……………. dünya yüzeyindeki bir noktanın Ekvatora olan açısal uzaklığıdır
(derece olarak ifade edilir).
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Meridyen

b)

Paralel

c)

Boylam

d)

Enlem

e)

Geoid

5)
……………. dünya yüzeyindeki bir noktanın Başlangıç Meridyenine olan
açısal uzaklığıdır (derece olarak ifade edilir).
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Meridyen

b)

Paralel

c)

Boylam

d)

Enlem

e)

Sferoid

6)
Yerküre’nin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken
kullanılması zorunlu olan sistemlere ne denir?
a)

Geoid

b)

Projeksiyon

c)

Elipsoid

d)

Enlem

e)

Sferoid
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7)
Türkiye, UTM koordinat sistemi içinde aşağıda verilen zonlardan
hangisinde yer almaz?
a) Zone

35 N

b) Zone

36 N

c) Zone

37 N

d) Zone

38 N

e) Zone

41 N

8. Enlem ve boylamlarla ifade edilen küresel veya global koordinat sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Coğrafi koordinat sistemi
b) WGS 84 koordinat sistemi
c) Projeksiyon koordinat sistemi
d) ED 50 koordinat sistemi
e) UTM koordinat sistemi

9. Bir noktanın konumunun tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
a) Yükseklik
b) Datum
c) Projeksiyon
d) Koordinat
e) Elipsoid
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10. Coğrafi Koordinat Sistemi ne tür bir ölçü birimini kullanır?
a) Yükseklik
b) Ağırlık
c) Açısal
d) Genişlik
e) Uzunluk
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8. CBS KÜTÜPHANESİNDEKİ PROJEKSİYON TÜRLERİ VE
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, CBS kütüphanesinde bulunan projeksiyon türleri ve özelliklerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

CBS kütüphanesinde bulunan projeksiyon türlerinin özellikleri nelerdir?

2)

CBS kütüphanesinde hangi projeksiyon türleri vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

CBS
CBS
Araştırma
yaparak,
kütüphanesinde bulunan
Kütüphanesinde Bulunan
okuyarak, düşünerek, uygulayarak
projeksiyon türleri ve
Projeksiyon Türleri ve
ve günümüz teknolojisini yakından
özelliklerini tanımak ve
Özellikleri
takip ederek.
kavramak.
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Anahtar Kavramlar
•

Projeksiyonlar

•

Alan koruyan projeksiyonlar

•

Azimutal projeksiyonlar

•

Silindirik projeksiyonlar

•

Eş mesafeli projeksiyonlar
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Giriş
Bu bölümde CBS kütüphanesinde bulunan projeksiyon türleri ve özellikleri hakkında
bilgi verilecektir. Bu projeksiyonlardan örnekler seçilerek kısaca açıklanacak ve şekillerle
gösterilecektir.
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8.1. Projeksiyon Türleri ve Özellikleri
Harita projeksiyonları özel amaçlar için tasarlanmışlardır. Bir harita projeksiyonu sınırlı
bir alandaki büyük ölçek data için kullanılabilirken, başka biri küçük ölçekli Dünya haritası için
kullanılabilmektedir. Harita projeksiyonları genelde küresel coğrafi koordinat sistemi temelli
küçük ölçekli veriler için tasarlanmışlardır.
Projeksiyonlar izdüşüm özelliğine göre;
Konik (Lambert Conformal Conic): Orta enlemler (Doğu-Batı yönünde) için
Silindrik (Transverse Mercator): Kuzey-Güney doğrultusundaki alanlar için
Azimutal (Lambert Azimuthal Equal Area): Tüm Dünya görüntüsü için
Yapım amaçlarına göre ise;
•

Açıların orijinal yüzeydeki büyüklükleri korunuyorsa açı koruyan (konform)

•

Alan korunuyorsa alan koruyan (equivalent veya equal-area)

•

Hem açı, hem alan korunuyorsa (uzunluklar da korunmuş olur) izometrik

projeksiyonlar (compromise) projeksiyonlar şeklinde nitelenir.

8.2. CBS Kütüphanesinde Çok Sayıda Projeksiyon Türleri
CBS kütüphanesinde çok sayıda projeksiyon türleri bulunmaktadır. Bu projeksiyonların
bazıları aşağıda kısaca açıklanarak verilmiştir;
Aitoff: Bu izometrik projeksiyon Dünya haritaları için 1889 yılında geliştirilmiştir
(Şekil 1).

Şekil 1: Aitoff Projeksiyonu
Azimuthal Equidistant: Bu projeksiyonun en çarpıcı özelliği, hem mesafe hem de
yönün merkez meridyene göre gerçeği yansıtmasıdır (Şekil 2)
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Şekil 2 : Azimuthal Equidistant Projeksiyonu
Behrmann equal area cylindrical: Alan koruyan bu projeksiyon Dünya haritasının
yapımına uygundur (Şekil 3).

Şekil 3: Behrmann eş alanlı silindirik Projeksiyonu.
Bipolar oblique conformal conic: Açı koruyan bir projeksiyondur. Özellikle Kuzey ve
Güney Amerika’nın haritalanması için geliştirilmiştir.
Chamberlin Trimetric: Bu projeksiyon National Geographic tarafından geliştirilmiş
ve kullanılmıştır (Şekil 4)

Şekil 4: Chamberlin Trimetric projeksiyonu.
Cube: Bu ArcGlobe için kullanılan yüzeyli projeksiyondur (Şekil 5)
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Şekil 5: Cube projeksiyonu.
Eckert I: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olan Ecker I, başta yenilikçi
bir tarzda yapılmak istenen haritalarda kullanılır (Şekil 6).

Şekil 6: Eckert I projeksiyonu.
Eckert II: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olup alan koruma (eş alanlı)
özelliğine sahiptir (Şekil 7)

Şekil 7: Eckert II projeksiyonu.
Eckert III: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olan Ecker III, en çok
Dünya harilarının yapımında kullanılır (Şekil 8).
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Şekil 8: Eckert III projeksiyonu.
Eckert IV: Alan koruyan bu projeksiyon Dünya haritalarının yapımında kullanılır
(Şekil 9).

Şekil 9: Eckert IV projeksiyonu.
Eckert V: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olan Ecker V, daha çok
Dünya harilarının yapımında kullanılır (Şekil 10).

Şekil 10: Eckert V projeksiyonu.
Eckert VI: Alan koruyan bu projeksiyon Dünya haritalarının yapımında kullanılır
(Şekil 11).

Şekil 11: Eckert VI projeksiyonu.
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Equirectangular: Bu projeksiyon eşit dikdörtgen gridi oluşturduğundan yapımı kolay
bir projeksiyondur.
Gall's stereographic: Gall steorografik projeksiyonu 1855 yıllında enlemler üzerinde
biri 45° N ve diğeri 45° S olmak üzere 2 standart paralel üzerine dizayn edilmiştir.
Gauss-Krüger: Mercator projeksiyon yöntemine benzer. Ondan silindirin Ekvator
yerine meridyenler boyunca uzanmasıyla ayrılır. Gerçek doğrultuları korumayan konformal
(açı koruyan) bir projeksiyon özelliğindedir.
Gnomonic: Bu düzlem projeksiyon Dünya’nın merkezini perspektif noktası olarak
kullanan bir projeksiyondur (Şekil 12).

Şekil 12: Gnomonic projeksiyonu.
Goodes homolosine: Kesilmiş ve alan koruyan psödo (gerçek olmayan) silindirik
projeksiyondur ve Dünya raster datası olarak kullanılır (Şekil 13) .

Şekil 13: Goodes homolosine projeksiyonu.
Lambert azimuthal equal area: Bu projeksiyon her bir poligonun alanını korurken,
aynı anda merkeze göre gerçek yönleri de korur (Şekil 14).
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Şekil 14: Lambert azimuthal equal area projeksiyonu
Lambert conformal conic: Bu projeksiyon orta enlemler için en iyi projeksiyonlardan
biridir (Şekil 15).

Şekil 15: Lambert conformal conic projeksiyonu
Local Cartesian projection: Bu projeksiyon Dünya’nın kavislerini dikkate almayan
harita projeksiyonu özelliğindedir.
Mercator: Çıkış noktası olarak, deniz yolculukları için doğru pusula yönünü göstermek
üzere oluşturulmuştur. İlave bir özellik olarak bütün şekiller doğru ve açık şekilde tanımlanır
(Şekil 16).

Şekil 16: Mercator projeksiyonu
Miller cylindrical: Bu Mercator projeksiyonuna benzer. Ancak kutup bölgeleri alansal
olarak bozulmaz (Şekil 17).
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Şekil 17: Miller cylindrical projeksiyonu
Mollweide: Carl B. Mollweide tarafından 1805’de oluşturulan psödo (gerçek olmayan)
silindirik projeksiyondur. Küçük haritalar için dizayn edilmiş alan koruyan bir projeksiyondur
(Şekil 18).

Şekil 18: Mollweide projeksiyonu
Orthographic: Bu perspektif projeksiyon yerküreyi sonsuz bir uzaklıktan gören bir
projeksiyondur.
Robinson: Dünya haritaları yapımında kullanılan bir izometrik projeksiyondur (Şekil
19).

Şekil 19: Robinson projeksiyonu
Sinusoidal: Bir Dünya haritası olarak, bu projeksiyon açısal bozulmalara karşı alan
koruyan bir projeksiyondur (Şekil 20).
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Şekil 20: Sinusoidal projeksiyonu
Stereographic: Açı koruyan azimutal bir projeksiyondur (Şekil 21).

Şekil 21: Stereographic projeksiyonu
Transverse Mercator: Bu Mercator projeksiyonuna benzer, ancak silindirin teğet
geçtiği yer Ekvator yerine herhangi bir meridyendir. Bu da açı koruyan bir projeksiyonun
gerçek yönleri korumaması şeklinde sonuçlanır.
Universal Transverse Mercator: Universal Transverse Mercator koordinate sistemi
Transverse Mercator projeksiyon sisteminde özelliklendirilmiş bir aplikasyondur. Yerküre 60
zona bölünmüştür ve her biri 6 derecelik boylam aralığından oluşmaktadır.
Van der Grinten I: Bu projeksiyon yöntemi Mercator projeksiyonuna benzemektedir.
Ancak Dünya’yı kıvrımlı koordinat ağlarıyla bir çember gibi portre etmektedir.
Winkel I: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olup eş mesafeli ve sinusoidal
projeksiyonların koordinatlarının ortalamasını verir.
Winkel II: Psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyon olup eş mesafeli ve
Mollweide projeksiyonları koordinatlarının ortalamasını verir.
Winkel Tripel: Dünya haritaları için kullanılan izometrik projeksiyondur. Eş mesafeli
ve Aitoff projeksiyonları koordinatlarının ortalamasını verir.

Transverse Mercator Projeksiyonu
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Tanımlama
Gauss- Kruger olarak da bilinir ve Mercator projeksiyon yöntemine benzer. Ancak
ondan silindirin Ekvator yerine meridyenler boyunca uzanmasıyla ayrılır. Gerçek doğrultuları
korumayan konformal (açı koruyan) bir projeksiyon özelliğindedir. Merkez (teğet) meridyeni
haritası yapılacak alanın merkezine yerleştirilir. Bu merkeze yerleştirme işlemi o bölgede bütün
özelliklerde görülebilecek bozulmaları en aza indirir. Bu projeksiyon, kuzey-güney yönlü
alanlar için en iyi sonuç veren projeksiyondur.
UTM ve Gauss-Kurger koordinat sistemleri transvers Mercator projeksiyonu temel
alarak oluşturulan koordinat sistemleridir.
Projeksiyon Metodu: Merkez (teğet) meridyeninin belirli bir bölgeye yerleştirildiği
silindirik projeksiyondur.
Özellikleri
Şekil: Konformal (Açı Koruyan). Küçük şekiller korunur. Daha büyük şekiller merkez
meridyenden uzaklaştıkça artarak bozulur.
Alan: Merkez meridyenden uzaklaştıkça bozulmalar artar.
Doğrultu: Lokal açılar her yerde gerçekte olduğu gibidir.
Universal Transvers Merkator (UTM)
Bütün Dünya için yatay alanların haritalanmasında (UTM) projeksiyonu kullanılır.
UTM’de Dünya 6 derecelik bölgelere ayrılır. UTM bölge (zone) numaraları 6 derecelik boylam
şeritlerinin 80 derecelik güney boylamından 80 derecelik kuzey boylamına uzanan bölgeler
arasındaki numaralara karşılık gelir. UTM’nin 6 derecelik dilimlerinin 3 derecelik dilimler
hâlinde ifade edilmesi ile Gauss-Kruger Projeksiyonu elde edilir. UTM’de açılar korunur. Her
bölgenin merkez boylamı başlangıç boylamı, Ekvator da başlangıç enlemidir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün NATO ülkelerinin ortak kullanabilecekleri bir
projeksiyon sistemi geliştirmeyi gerekli kılmış ve kabul edilebilecek projeksiyon sistemindeki
özellikler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•

Şekil koruyan olması,

•
Az sayıda projeksiyon yüzeyinin kullanılması ve yüzeyler arası dönüşümlerin
mümkün olması,
•

Uzunluk deformasyonunun belirli sınırlar içinde olması ve

•

Boylam konvergensinin 5°den küçük olmasıdır.
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Bu özellikleri sağlayabilecek projeksiyon sisteminin Gauss-Kruger projeksiyonu
olabileceği ortaya konmuştur. Bu yeni projeksiyon sistemine Universal Transversal Markator
(UTM) Projeksiyon Sistemi adı verilmiştir.
UTM projeksiyonunda 180° batı meridyeninden başlamak üzere Dünya 6° boylam
aralıklı 60 dilime ayrılmıştır. Her bir dilim bir projeksiyon sistemini belirtir. UTM
projeksiyonunda uzunlukların anormal büyümesini önlemek için X ve Y değerleri mo = 0,9996
faktörü ile çarpılarak küçültülmüştür. Bu nedenle UTM projeksiyonunda transversal
konumdaki silindir yerküresini orta meridyenin iki tarafında yaklaşık dilim ortalarında keser
durumdadır. Dilim orta boylamının her iki yönde 170 km mesafede uzunluk deformasyonu 1,
orta boylamda ise maksimumdur.
UTM’de açılar korunur. Her bölgenin merkez boylamı, başlangıç boylamını, Ekvator
da başlangıç enlemini oluşturur. UTM Dünya’yı 60 düşey dilime ayırır, her bir dilim 6 derecelik
meridyen genişliğindedir. Tüm koordinatların pozitif değerler alması için sahte doğu ve kuzey
orijinler kullanılır. Birkaç dilim arasında kalan veri bozulmaya uğrar.
UTM projeksiyonunda dilim ekseninin solunda kalan noktaların koordinatlarının eksi
değerden kurtulması için Y değerlerine 500 000 eklenir. X değeri kuzey yarım kürede pozitif
olduğundan sabit bir değerin eklenmesine gerek yoktur. Ancak güney yarım küre için X
değerine 10 000 000 eklenir. Pozitif yapılan ordinatlara hangi dilimde olduğunu göstermek
üzere o dilimin numarası tanıtıcı rakam olarak baş tarafına eklenir. Koordinat değerleri SAĞA
ve YUKARI isimleri ile ifade edilir
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Uygulama Soruları
1)
CBS kütüphanesinde bulunan ve Türkiye’de yaygın kullanılanlar başta olmak
üzere projeksiyon türleri ve özelliklerini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS kütüphanelerinde yer alan projeksiyon türleri ve özellikleri
açıklanmış ve şekiller kullanılarak örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Gerçek doğrultuları korumayan konformal (açı koruyan) bir projeksiyon
özelliğinde olan ve Gauss-Kruger olarak da bilinen Mercator projeksiyon yöntemine
benzer bir projeksiyondur. Ancak ondan silindirin Ekvator yerine meridyenler boyunca
uzanmasıyla ayrılır?
a)

Eckert IV Projeksiyonu

b)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu

c)

Miller Silindirik Projeksiyonu

d)

Winkel Projeksiyonu

e)

Transverse Mercator Projeksiyonu

2)
Hem açı, hem alanın korunduğu (uzunluklar da korunmuş olur)
projeksiyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İzometrik

b)

Açı koruyan

c)

Alan koruyan

d)

Açı koruyan

e)

Transverse Mercator Projeksiyonu

3)
hangisidir?

Orta enlemlerin en gösterildiği (Doğu-Batı yönünde) projeksiyon

a)

Gauss-Krüger Projeksiyonu

b)

Konik (Lambert Conformal Conic)

c)

Miller Silindirik Projeksiyonu

d)

Winkel Projeksiyonu

e)

Transverse Mercator Projeksiyonu
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4)
Lambert Azimuthal Equal
amaçlarından hangisini karşılamaktadır?
a)

Hem açı hem de alan koruyan

b)

Sadece açı koruyan

c)

Sadece alan koruyan

d)

Sadece Açı koruyan

e)

Hiçbiri

Area

yöntemi

aşağıdaki

projeksiyon

5)
Transverse Mercator projeksiyon sisteminde özelliklendirilmiş bir
aplikasyondur. Yer küre 60 zona bölünmüştür ve her biri 6 derecelik boylam aralığından
oluşmaktadır.
Yukarıda özellikleri belirtilen koordinat sistemi hangisidir?
a)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu

b)

Miller Silindirik Projeksiyonu

c)

Universal Transverse Mercator

d)

Eckert IV Projeksiyonu

e)

Winkel Projeksiyonu

6)
Mercator projeksiyon yöntemine benzer. Ondan silindirin ekvator yerine
meridyenler boyunca uzanmasıyla ayrılır. Gerçek doğrultuları korumayan konformal (açı
koruyan) bir projeksiyon özelliğindedir.
Yukarıda özellikleri belirtilen koordinat sistemi hangisidir?
a) Gauss-Krüger
b) Miller Silindirik Projeksiyonu
c) Winkel Projeksiyonu
d) Eckert IV Projeksiyonu
e) Universal Transverse Mercator
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7)
Kesilmiş ve alan koruyan psödo (gerçek olmayan) silindirik projeksiyondur ve
dünya raster datası olarak kullanılır.
Yukarıda özellikleri belirtilen koordinat sistemi hangisidir?
a) Universal Transverse Mercator
b) Gauss-Krüger
c) Goodes homolosine
d) Eckert V Projeksiyonu
e) Miller Silindirik Projeksiyonu

8)
Dünyanın tamamını göstermek için yapılan haritalarda aşağıdaki
projeksiyon türlerinden hangisinin seçilmesi daha uygun olur?
a) Goode (Homolosine) Projeksiyonu
b) Gauss-Krüger
c) Azimutal (düzlem) projeksiyonu
d) Konik Projeksiyonu
e) Silindirik Projeksiyonu

9)
Orta enlemler bölgesi için kullanımı daha uygun olan projeksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Universal Transverse Mercator
b) Gauss-Krüger
c) Azimutal (düzlem) projeksiyonu
d) Konik Projeksiyonu
e) Silindirik Projeksiyonu
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10)
Ekvator ve çevresinde yer alan enlemler için kullanımı daha uygun olan
projeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Universal Transverse Mercator
b) Gauss-Krüger
c) Azimutal (düzlem) projeksiyonu
d) Konik Projeksiyonu
e) Silindirik Projeksiyonu
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9. DÜZLEM, KONİK VE SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, düzlem, konik ve silindirik projeksiyonların genel özellikleri ile bu
projeksiyonlara ait değişik yöntemlerde hazırlanmış projeksiyon örneklerini tanıyıp, hakkında
bilgi sahibi olacağız.

158

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Düzlem projeksiyonlar hakkında ne biliyoruz?
2) Konik projeksiyonlar nasıl oluşturulur?
3) Silindirik projeksiyonlar nasıl bir kolaylık sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Düzlem
Projeksiyonlar

Dairesel
Yöntem
ve
teknikleri
projeksiyonları tanımak ve karşılaştırarak, okuyarak, fikir
kavramak.
yürüterek, araştırarak.

Konik
Projeksiyonlar

Yöntem
ve
teknikleri
Konik projeksiyonları
karşılaştırarak, okuyarak, fikir
tanımak ve kavramak.
yürüterek, araştırarak.

Silindirik
Projeksiyonlar

Silindirik
Yöntem
ve
teknikleri
projeksiyonları tanımak ve karşılaştırarak, okuyarak, fikir
kavramak.
yürüterek, araştırarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Düzlem projeksiyonlar

•

Konik projeksiyonlar

•

Silindirik projeksiyonlar
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Giriş
Bu bölümde düzlem, konik ve silindirik projeksiyonların genel özellikleri hakkında
bilgi verilecektir. Sonrasında projeksiyonlara ait değişik yöntemlerde hazırlanmış projeksiyon
örneklerini tanıtıcı bilgiler verilecektir.
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9.1. Düzlem, Konik ve Silindirik Projeksiyonlar
Gerçek dünya nesnelerinin, belirli bir koordinat sistemi ile mümkün olan en az bozulma
ile geoid yüzeyinden düzlemsel bir yüzeye aktarılması ile haritalar oluşur. Meridyen ve
paralellerden ibaret olan coğrafi sistem, bir küre ya da elipsoid üzerine kolayca çizilebilir. Fakat
küre yüzeyindeki bütün ayrıntıların bir düzlem üzerine geometrik bağıntılarda hiçbir bozulma
olmadan geçirilebilmesi mümkün değildir. Bu bozulmalar uzunlukta, açıda ve alanda olmak
üzere üç grupta toplanmaktadır. Bu düzlem üzerine yeryüzünün bir parçasını mümkün olduğu
kadar az hata ile nakledebilmek için çeşitli projeksiyon sistemlerinden faydalanılır. Projeksiyon
sistemlerinde esas; yer yuvarlağı üzerinde tasarlanmış enlem-boylam daireleri ile var olan
ayrıntıları, o sistemde yapılacak haritaların kullanılma maksatlarına en uygun düşecek şekilde
en az hatalı olarak bir yüzey üzerine geçirmektir (Şekil 1).

Şekil 1: Projeksiyon tiplerinin karşılaştırılması.
Projeksiyon yüzeylerinin elipsoide/küreye teğet olduğu bölgelerin yakın çevresinde
bozulmalar (deformasyonlar) minimumdur. Teğet nokta ya da dairelerden uzaklaştıkça
deformasyonlar büyür. Bu nedenle, projeksiyonu yapılacak bölgenin yer üzerindeki coğrafi
konumu, seçilecek projeksiyon yüzeyinin cinsini ve konumunu belirlemekte önem taşır.
Örneğin; ekvatoral bölgeler için normal konumlu silindir uygun iken herhangi bir paralel kuşak
boyunca uzanan bölgeler için konik projeksiyon yüzeyi deformasyonların büyümemesi için
yararlıdır. Eğik konumlu düzlem projeksiyonlar ise elipsoid/küre içindeki küçük alanların
projeksiyonları için kullanılabilir. Meridyen üzerinde uzanan bölgeler için en uygun
projeksiyon yüzeyi transversal konumlu silindirdir.
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Harita projeksiyonu düz yüzey olabileceği gibi silindir veya koninin kesilmesi ile
oluşturulacak bir yüzeyde olabilir. Ölçeklendirme sonrasında eğer küre yüzeyi kesiyorsa
projeksiyona sekant projeksiyonu, yüzeye teğetse tanjant projeksiyonu denir. Sekant
projeksiyonunda kesişin gerçekleştiği çizgiler boyunca bir projeksiyon bozulması yoktur.
Projeksiyon yüzeyinin değme noktasındaki normali yüzeye doğru ya da projeksiyon
yüzeyinin ekseni orijinal yüzey ekseni ile çakışık ise bu hâle normal projeksiyon denir. Yüzeyin
değme noktasındaki normali ya da yüzeyin ekseni ile 90° açı yapıyorsa bu tür projeksiyonlar
transversal projeksiyonlar denir. Sözü edilen eksenler orijinal yüzey ekseni ile herhangi bir açı
yapıyorsa bu tür projeksiyonlarda eğik projeksiyonlar adını alır.

9.2. Düzlem (Azimutal ) Projeksiyon
Düzlem (azimutal) projeksiyonlar ile küresel grid düz bir yüzeye izdüşürülür. Kutuplar,
bu grup projeksiyonlar için en basit izdüşüm gridi ile sonuçlanan normal bakış açısında
(perspektif) yer alır. Yani düzlem normalde kuzey veya güney kutup üzerinde yer alır. Genelde
bir yarım küre ya da onun bir bölümü düzlemsel projeksiyonlarla yansıtılır (Şekil 2).

Şekil 2: Düzlem projeksiyon.
Genel Özellikleri
•

Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser.

•

Meridyenler doğrusal çizgiler şeklindedir.

•

Paraleller konsantrik daireler şeklindedir.

•

Dairesel bir harita olarak ortaya çıkar.

•

Ölçek merkez çevresinde doğrudur.

•

Eş mesafeli, açı koruyan veya alan koruyan özelliklerini alabilir.

164

•

Kutuplar çizgilerle gösterilir.

Tüm yönlere doğru yayılım gösteren bölgeler için uygundur. Örn., Asya ve
Pasifik Okyanusu
•

•

Navigasyon amaçlı olarak ve tematik haritalarda tercih edilir.

9.2.1. Stereografik Projeksiyon (Stereographic projection) (Şekil 3)
•

Açıyı korur.

•

Merkeze doğru paraleller yakınlaşır.

•

Merkezde ölçek doğrudur.

•

Her daire yay gibi dairesel veya düz çizgiler şeklinde gösterilir.

•

Kutup bölgelerinin topografya haritaları için kullanılır.

•

Dairesel şekilli bölgelerin açı koruyan haritalarının yapımı için önerilir.

Şekil 3: Stereografik Projeksiyon

9.2.2. Ortografik Projeksiyon (Orthographic projection) (Şekil 4)
•

Ne açı korur ne de alan ( genel bozulma).

•

Merkeze doğru paraleller yakınlaşır.

•

Merkezde ölçek doğrudur.

•

Bütün büyük ve küçük çemberler eliptik bir yay veya düz çizgiler şeklinde

gösterilir.
•

Sıklıkla Dünya’nın uzaydan görünüyormuş gibi bakış açısı sağlanmasında

kullanılır.
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Şekil 4: Ortografik Projeksiyon

9.2.3. Gnomonik Projeksiyon (Gnomonic projection) (Şekil 4)
•

Ne açı korur ne de alan.

Büyük çember doğrultusu (en kısa mesafe veya ortodrom) düz çizgilerle
gösterildiğinden denizcilik ve havacılıkta kullanılır.
•

•

Herhangi bir başlangıç noktasından bir yarım küreden daha azı görünebilir.

•

Merkezde ölçek doğrudur.

•

Bütün büyük ve küçük çemberler düz çizgiler şeklinde gösterilir.

Şekil 4: Gnomonik Projeksiyon

9.3. Konik Projeksiyonlar
Küresel yüzeyin bir koni üzerine izdüşümünün alınmasıyla yapılır. Basit uygulaması ve
kendi içindeki sabit bozulma deseni nedeni ile bölgesel ve ülke düzeyindeki haritalamalarda
çokça tercih edilirler. Özellikle iki boylam ya da boylamların uzak olduğu iki boylam arasındaki
alanların haritalanmasında kullanılırlar (örnek Rusya ve ABD). Öte yandan tüm dünya
haritalaması için uygun projeksiyonlar değildirler (Şekil 5).
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Şekil 5: Konik projeksiyon

Genel Özellikleri:
•

Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser.

•

Meridyenler doğrusal çizgiler şeklindedir.

•

Paraleller konsantrik dairesel yaylar şeklindedir.

•

Standart paralel boyunca ölçek gerçektir.

•

Eş mesafeli, açı koruyan veya alan koruyan özelliklerini alabilir.

•

Kutuplar yay veya nokta şeklinde gösterilir.

•

Enlemler, boylamların birleşme noktalarında konsantrik yaylar hâlindedir.

•

Her enlem boyunca bozulma sabittir.

9.3.1. Ekidistant veya Basit Konik Projeksiyon (Equidistant or Simple
Conic Projection) (Şekil 6)
•

Eşik şekilde aralıklandırılmış paraleler.

•

İzometriktir. Yön, alan ve şekil standart paralellerden uzaklaştıkça bozulur.

•

Eş aralıklı meridyenler ortak bir noktada birleşirler.

167

Şekil 6: Ekidistant veya basit konik projeksiyon

9.3.2. Lambert-Gauss Açı Koruyan Konik Projeksiyonu (LambertGauss conformal conic projection) (Şekil 7)
Açı korur. Alan ve şekil standart paralellerden uzaklaştıkça bozulur. Yön sınırlı
alanlarda gerçektir.
•

•

Günümüzde genellikle hava ulaşımında kullanılmaktadır.

Şekil 7: Lambert-gauss açı koruyan konik projeksiyonu

9.4. Silindirik Projeksiyon
Silindirik projeksiyon en basit olarak, Ekvator’a teğet geçecek şekilde Dünya’nın
etrafının bir silindir tarafından sarılması şeklinde tasavvur edilebilir (Şekil 8). Küresel grid
üzerinde noktaların silindirin açılması suretiyle düz yüzeye aktarımı ile yapılır. Bu projeksiyon
için ekvator normal bakış veya bakış açısını oluşturur. Bu gruba giren projeksiyonlar tipik
olarak tüm Dünya’yı yansıtmak için kullanılırlar. Yerkürenin merkezinden normal bakış açısı
ile izdüşümü yapıldığında, silindirik projeksiyonun grid görümü yatay ve dikey hatlar oluşturan
paralel ve meridyenler şeklindedir. Gridlerde aralık mesafesi silindirik projeksiyonun tipine
göre değişir.
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Şekil 8: Silindirik projeksiyon
Genel özellikleri:
•

Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser.

•

Meridyenler ekidistanttır. Yani eş mesafelidir.

•

Dikdörtgen şekilli bir harita meydana getirir.

•

Ekvator ve standart paraleller boyunca ölçek doğrudur.

•

Eş mesafeli, açı koruyan veya alan koruyan özelliklerini alabilir.

•

Kutuplar çizgilerle gösterilir.

•
seçimdir.

Ekvator, Kenya, Malezya gibi ekvator ve tropik bölgedeki ülkeler için iyi

9.4.1. Eş Dikdörtgen Projeksiyon (Equirectangular Projection) (Şekil
9)
•

İzometrik (genel) bozulma.

•

Hem meridyenler hem de paraleller eşit şekilde aralıklandırılmış (ekidistant)

•

Düz Carree-kare gridi

•

En eski ve en basit projeksiyonlardan biri
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Şekil 9: Eş dikdörtgen projeksiyon

9.4.2. Mercator Projeksiyonu (Şekil 10)
•

Açı koruyan

•
Paraleller eşit olmayan şekilde aralıklandırılmış, paraleller arası aralıklar
Ekvator’dan uzaklaştıkça artar.
•

Haritadaki tüm çizgiler (hatlar) doğrusal çizgiler şeklindedir.

•
Ulaşımda ve Ekvator’a yakın bölgeler için kullanılır. 1569 yılında Gerardus
Mercator tarafından yapılmıştır.

Şekil 10: Mercator projeksiyonu
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9.4.3. Lambert Silindirik Alan Koruyan Projection (Şekil 11)
•
Paraleller kutuplara doğru yakınlaşır. Şekil ve ölçek bozulmaları merkez hattan
90 derece civarına doğru artar.
•
Ölçek merkez hattın boyunca doğrudur (Ekvator için normal, merkez meridyeni
için transvers ve seçilmiş bir nokta için oblik) ve iki çizgi boyunca merkez hatta göre eş
mesafelidir.
•

1772 yılında J. H. Lambert tarafından yapılmıştır.

Şekil 11: Lambert silindirik alan koruyan projeksiyonu

9.4.4. Gall Stereographic Silindirik Projeksiyonu (Şekil 12)
•

İzometrik, orda düzeyde mesafe, şekil, yön ve alan bozulmaları

•

James Gall tarafından 1855 yılında yapılmıştır.
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Şekil 12: Gall Stereographic silindirik projeksiyonu

9.4.5. Oblique Mercator
Oblik Merkator projeksiyonu büyük çemberler boyunca yer alan alanları çizmek için
kullanılır. Küre veya oblik silindirden oluşturulmuş tanjant çizgi ile tanımlanan büyük çember
boyunce mesafeler gerçek iken, diğer yerlerde mesafe, şekil ve alan bozulmaları oluşur. Bir
zamanlar Landsat görüntüleri için kullanılan bu projeksiyon Alaska State Plane Zones gibi
kuzeye göre diagonal olan uzun ve dar alanlar için kullanılır.

9.4.6. Transverse Mercator
Transvers Mercator projeksiyonları küreyi silindirik tanjant üzerinde merkez meridyene
göre izdüşürülerek yapılır. Transvers Mercator projeksiyonları daha küçük doğu-batı uzanımlı
alanlardan ziyade kuzey-güney doğrultusunda uzanıma sahip daha büyük alanlarların
haritalanması için kullanılır. Merkez meridyenden uzaklaştıkça ölçeğin, mesafenin, yönün ve
alanın bozulmaları artar. Pek çok ulusal grid sistemleri, Transvers Mercator projeksiyonunu
temel alarak çizilmiştir.

9.4.7. Universal Transverse Mercator
Merkator projeksiyonu kürenin, kendisine Ekvator’da teğet olan silindire izdüşümüdür.
UTM American Military Services tarafından üretilmiş, Transvers Mercator projeksiyonunu
kullanan bir projeksiyondur. Projeksiyonda, teğet meridyen boyunca dünya üzerindeki
uzunluklar projeksiyondaki uzunluklara eşit olur. Teğet meridyenden uzaklaştıkça
deformasyon artar. Buna göre Dünya, başlangıç meridyenleri 6o’de bir değişen 60 dilime
(zone) ayrılır ve referans enlemi Ekvator’dur. Her dilimin enlem genişliği 84 derece kuzey, 80
derece güney enlemidir. Her dilimin ayrı bir koordinat sistemi vardır. Dilim orta meridyenleri
X ekseni, Ekvator da Y eksenidir. İkisinin kesişimi başlangıç noktasıdır. X değerleri dünyadaki
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uzunluklarla aynı, Y değerleri ise dünyadakinden biraz büyüktür. Bu farkı azaltmak için X,Y
değerleri mo = 0,9996 ile çarpılır.
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Uygulama Soruları
1)

Düzlem projeksiyonun ne olduğunu yazınız.

2)

Konik projeksiyonun ne olduğunu yazınız.

3)

Silindirik projeksiyonun ne olduğunu yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, koordinat sistemi ve projeksiyonların ne olduğunu, ne amaçla
kullanıldıklarını ifade edilmiştir. Coğrafi koordinat sisteminin esaslarını oluşturan, paralel,
meridyen, enlem ve boylam gibi ifadeler genel hatları ile anlatılmıştır. Koordinatların kullanım
alanlarından ve projeksiyon tiplerinden (yüzeylerine göre) genel hatları bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
projeksiyondur.

………………….. orta enlemlerde harita yapmak için uygundur

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadlerden hangisi gelmelidir?
a) Konik (Lambert Conformal Conic)
b) Gauss-Krüger Projeksiyonu
c) Transverse Mercator Projeksiyonu
d) Winkel Projeksiyonu
e) Miller Silindirik Projeksiyonu

2)
hangisidir?

Ekvator çevresi ile bir bütün olarak dünyanın çizilebildiği projeksiyon

a) Winkel Projeksiyonu
b) Silindirik Projeksiyonu
c) Gauss-Krüger
d) Konik Projeksiyonu
e) Azimutal (düzlem) projeksiyonu

3)
Düzlem projeksiyonlar daha çok hangi alanların/bölgerin çizimi için uygun
olan bir yöntemdir?
a) Orta enlemler çizimi için
b) Orta enlemler doğu-batı doğrultusu çizimi için
c) Ekvator çevresi çizimi için
d) Alçak enlemler çizimi için
e) Kutuplar ve dar alanların çizimi için
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4)
“Dünya haritaları çizilirken silindirik, konik veya düzlem iz düşüm
yöntemlerinden biri kullanılır."
Bu yöntemlerin temel ve ortak amacı nedir?
a)

Dünya üzerindeki her noktanın koordinatını verebilmek.

b)

Küresel bir yüzeyi düzlem üzerine aktarmak

c)

Yer yüzündeki yükselti değerlerini doğru vermek

d)

Yeryüzü şekillerini doğru göstermek

e)

Aynı haritada hem siyasi hem de fiziki bilgileri aktarmak

5)
- Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser
- Meridyenler doğrusal çizgiler şeklindedir.
- Paralleller konsantrik daireler şeklindedir.
- Dairesel bir harita olarak ortaya çıkar.
- Ölçek merkez çevresinde doğrudur.

Yukarıda özellikleri verilen projeksiyon tipi hangisidir?
a) Silindirik Projeksiyon
b) Miller Silindirik Projeksiyonu
c) Konik Projeksiyonu
d) Düzlem Projeksiyonu
e) Universal Transverse Mercator

177

6)
-

Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser

-

Meridyenler equidistanttır. Yani eş mesafelidir.

-

Dik dörtgen şekilli bir harita meydana getirir.

-

Kutuplar çizgilerle gösterilir.

-

Ekvator, Kenya, Malezya gibi ekvator ve tropik bölgedeki ülkeler için iyi

seçimdir.
Yukarıda özellikleri verilen projeksiyon tipi hangisidir?
a) Silindirik Projeksiyon
b) Miller Silindirik Projeksiyonu
c) Universal Transverse Mercator
d) Düzlem Projeksiyonu
e) Konik Projeksiyonu
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7)
-

Paralel ve meridyen çizgileri bir birini 90 derecelik açılarla keser

-

Meridyenler doğrusal çizgiler şeklindedir.

-

Paralleller konsantrik dairesel yaylar şeklindedir.

-

Standart paralel boyunca ölçek gerçektir.

-

Kutuplar yay veya nokta şekinde gösterilir.

Özellikle iki boylam ya da boylamların uzak olduğu iki boylam arasındaki
alanların haritalanmasında kullanılırlar (örnek Rusya ve ABD)

Yukarıda özellikleri verilen projeksiyon tipi hangisidir?
a)

Silindirik Projeksiyon

b)

Konik Projeksiyonu

c)

Universal Transverse Mercator

d)

Düzlem Projeksiyonu

e)

Gauss-Kruger Projeksiyonu

8)
Kutuplar için en basit bakış açısında (perspektif) yer alacak şekilde kuzey
veya güney kutup noktaları üzerinde bulunan projeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konik (Lambert Conformal Conic)
b) Düzlem Projeksiyonu
c) Silindirik Projeksiyon
d) Gauss-Kruger Projeksiyonu
e) Universal Transverse Mercator
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9)
Küresel yüzeyin bir koni üzerine izdüşümünün alınmasıyla yapılır. Basit
uygulaması ve kendi içindeki sabit bozulma deseni nedeni ile bölgesel ve ülke düzeyindeki
haritalamalarda çokça tercih edilen bu projeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konik Projeksiyonu
b) Düzlem Projeksiyonu
c) Silindirik Projeksiyon
d) Gauss-Kruger Projeksiyonu
e) Miller Silindirik Projeksiyonu

10)
Boylamlar arasındaki alanların fazla olduğu ülkelerin haritalanmasında
kullanılan (örnek Rusya ve ABD) ve tüm dünya haritalaması için uygun olmayan bu
projeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silindirik Projeksiyon
b) Düzlem Projeksiyonu
c) Gauss-Kruger Projeksiyonu
d) Miller Silindirik Projeksiyonu
e) Konik Projeksiyonu
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10. TÜRKİYE’DE KULLANILAN DATUM VE
PROJEKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Türkiye’de kullanılan datum ve projeksiyonları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de kullanılan datumlar hangileridir?
2) Türkiye’de kullanılan projeksiyonlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’de
Kullanılan
Datum
Projeksiyonlar

Kazanım

Harita
ve projeksiyonları
ve kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırma
yaparak,
okuyarak,
düşünerek,
öğrenmek uygulayarak
ve
günümüz
teknolojisini yakından takip
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

European Datum 1950

•

Dünya Jeodezik Sistemi Datumu (WGS84)

•

Uluslararası Yersel Referans Ağı (ITRF)

•

UTM Projeksiyonu (Universal Transverse Mercator)

•

Gauss-Krüger projeksiyonu
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de koordinat sistemleri ve referans sistemleri hakkında bilgi
verildikten sonra Türkiye’de kullanılan başlıca datum ve projeksiyonların bilgisi verilecektir.
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10.1. Türkiye’de Koordinat ve Referans Sistemleri
Ülkemizde uluslararası elipsoit 1924 (Hayfordelipsoidi 1909) Ankara yakınlarındaki
Meşe Dağı’nda bulunan 1. derece nirengi noktasında çekül sapmaları sıfır alınmak ve
Duatepenoktasına olan astronomik azimut Laplaceazimutu kabul edilmek üzere yerleştirilmiş
ve böylece ülkemiz için en uygun elipsoit belirlenmiştir.
1942 yılında ülkemiz için en uygun elipsoit belirlenerek Ulusal Nirengi Ağı kurma
çalışmaları başlamıştır.
1’inci derece nirengi ağı ve zincirleri 1953 yılında tamamlanmıştır (Şekil 1).
Ağın dengelemesi ise 1954 yılında ABD Ordu Harita Servisinde (günümüzde NGA,
National Geospatial Agency) gerçekleştirilmiştir.
Dengeleme işlemi Lambert Konform Konik projeksiyonunda düzlem koordinatları ile
yapılmış, o günün koşullarında oldukça yüksek performanslı kabul edilen ve dünyanın ilk ticari
amaçlı üretilen bilgisayarı olan UNIVAC I ile gerçekleştirilmiştir.
Böylece ulusal bir koordinat/referans sistemi meydana getirilmiştir.
1’inci derece ağ ölçüleri yapılırken Güneydoğu Avrupa Ağı’nınYunanistan ve
Bulgaristan’da bulunan 6 noktası ile Sakız Adası’ndaki 2 noktasına da doğrultu gözlemleri
yapılmıştır.
Bu ölçüler kullanılarak 1954 yılında ulusal nirengi ağı Avrupa Datumu1950 (European
Datum 1950)’ye göre yeniden konumlandırılmıştır.
Böylece, ulusal koordinat/referans sisteminden bölgesel koordinat/referans sistemine
geçilmiştir.

Şekil 1: Ulusal nirengi ağı (http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz)
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1997-1999 yılları arasında ülke yüzeyine uygun dağılmış yaklaşık 600 noktada yapılan
GPS ölçmeleri ile Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) oluşturulmuş ve 2002 yılında
kullanılmaya başlanmıştır.
TUTGA noktalarının koordinatları ITRF96 sisteminde hesaplanmıştır(Şekil 2).
Böylece, bölgesel koordinat/referans sisteminden global koordinat/referans sistemine
geçilmiştir.
Daha sonra ITRF2000.0 ve ITRF2005 epoğuna dönüştürülmüştür.

Şeki 2: TUTGA noktaları (http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz)
Ağ prensibinde çalışan Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) prensipli sabit GPS
istasyonlarının kurulması ve farklı koordinat sistemleri arasındaki (ITRF-ED50) dönüşüm
parametrelerini hassas olarak belirlenmesi amacı doğrultusunda İstanbul Kültür Üniversitesi
yürütücülüğünde, Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müşterek
müşteri olmak üzere, 08 Mayıs 2006 tarihinde başlayan bir TÜBİTAK projesi 08 Mayıs 2009
itibarıyla (TÜBİTAK Proje Kabul Tarihi: 01 Temmuz 2010) tamamlanmış ve böylece,
TUSAGA-Aktif / CORS-TR olarak anılan bir başka global sistem faaliyete geçmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3: TUSAGA-Aktif / CORS-TR Sabit İstasyon Noktaları
(http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz)
TUSAGA-Aktif sisteminin işletilmesi ve düzeltme parametrelerinin hesaplanması
kontrol ve analiz merkezlerinde yapılmaktadır.
Kontrol merkezlerinde bulunan sunucular (server) tüm istasyonlardan gelen anlık
verilerden yararlanarak atmosferik modelleme yapmakta ve DGPS/RTK düzeltme verileri
hesaplamaktadır.
Söz konusu düzeltme verileri ise arazide bulunan gezici alıcılara GPRS üzerinden
aktarılmaktadır.
Yeni bir Ulusal Datum ihtiyacına yönelik çalışma ilk defa Aktuğ (2005) tarafından dile
getirilmiş ve bu realizasyona TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) adı verilmiştir.
TUREF ile
•

Referans epoğu kavramı tek anlamlı tanımlanmakta,

•
Farklı ITRS sürümlerinden (ITRF-97, ITRF-2000, ITRF-2005, ITRF-2008) elde
edilmiş sonuçlar ulusal boyutta aynı sistemde ifade edilmekte,
•
Önceki yıllarda üretilmiş harita ve harita bilgileri ile geçmişe dönük uyum
sağlanmaktadır.
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10.2. Türkiye’de Kullanılan Datumlar
10.2.1. Avrupa Datumu 1950 (ED50)
Ülkemizde temel jeodezik ağların ilk kuruluş çalışmaları, 1934 yılından itibaren I.
derece Yatay Kontrol Ağı kapsamında nokta tesisi, yatay ve düşey açı, baz ve astronomik
ölçüler ile başlatılmıştır. I. derece Yatay Kontrol Ağı, 1950’li yılların başlarına kadar yapılan
çalışmalarla oluşturulmuş, Meşedağ noktası başlangıç alınarak 1954 yılında dengelenmiş ve
TUD54 oluşturulmuştur. 786 noktadan oluşan TUD54'ün hesabında; çekül sapması ve jeoidin
bilinmemesi, gravite ağının henüz oluşturulmaması ve düşey datum tanımındaki belirsizlik
nedenleriyle açı, baz ve astronomik ölçülere tam olarak getirilemeyen düzeltmeler ağda
bozulmalara neden olmuştur. Ancak TUD54’ ün, yersel ölçülerle oluşturulan klasik jeodezik
temel yatay kontrol ağlarından beklenen 1-2 ppm doğruluğun sağlandığı belirlenmiştir. TUD54'ün ED50'ye dönüşümü, Bulgaristan ve Yunanistan'da yer alan, ED50 sisteminde
koordinatları bilinen 8 ortak noktanın, bağlantı ölçüleri ile hesaplanan TUD54
koordinatlarından yararlarlanarak gerçekleştirilmiştir. TUD54 ile ED50 arasındaki dönüşümün
doğasına bağlı olarak sistematik bozulmalar beklenmektedir (Ayhan vd. 2001; Ekin, 2012).
ED50 datumunda; referans elipsoidi olarak Uluslararası 1924 Elipsoidi (a=6378388 m;
b=6356911,9461; f=1/297; e=0,08199188998), başlangıç meridyeni olarak Greenwich
Meridyeni alınmıştır. Bu sistemde kullanılan referans elipsoidi ile yerin ağırlık merkezi
arasında birkaç yüz metreye varan bir kayıklık söz konusudur (Ekin, 2012).

10.2.2. Dünya Jeodezik Sistemi Datumu (WGS84)
WGS84 sistemi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından GPS konumlamasında kullanılan
yersel bir referans sistemidir. GPS navigasyon mesajında bulunan yere bağımlı uydu konumları
bu sistemde ifade edilmektedir.
WGS84 sistemi, duyarlılığı daha yüksek ITRF (Intrenational Terrestrial Reference
Frame) sistemine bağımlı olarak 1984 yılında yeniden belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
ITRF91 koordinatları sabit alınan bazı IGS (International GPS Service) noktaları ile 10 izleme
noktasında toplanan GPS verileri kullanılarak WGS84 sisteminin iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda WGS84 sistemi, WGS84(G730) olarak ifade
edilmektedir.
WGS84 koordinat sistemi aynı zamanda yer gravite alanına ait fiziksel özellikleri de
bünyesinde toplayan bir sistemdir (Ekin, 2012).

10.2.3. Uluslararası Yersel Referans Ağı (ITRF)
ITRF koordinat sistemi, yer merkezli bir koordinat sistemidir. Yer kabuğu plaka
hareketleri ve yerin içindeki kitlelerin yer değiştirmesi sonucu oluşan, referans noktalarının
konum ve gravite değişiminin belirlenebilmesi için bir taraftan yüksek doğruluklu ve güvenilir
referans ağları, diğer taraftan anılan nitelikteki referans ağları için değişimlerin yeterince doğru
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belirlenmesi gerekmektedir. Bu döngü, jeodinamik araştırmalarda jeodezi ile jeoloji, jeofizik
ve yer mekaniği gibi yer bilimlerinin birlikte çalışmalarını gerektirmektedir.
Jeodezik ve jeodinamik araştırmaların sonuçları, statik jeodezik ağlar yerine dinamik
jeodezik ağların oluşturulmasını jeodezinin güncel sorunu yapmıştır. Uluslararası yer dönme
servisi “International Earth Rotation Service (IERS)” tarafından 1988’de Çok Uzun Bazlı
Enterferometri (VLBI), Uydulara Laser ölçmeleri (SLR), Ay’a Lazer ölçmeleri (LLR) ve GPS
olarak jeodezik uzay teknikleri ile oluşturulan Yersel Referans Ağı (ITRF) bu bağlamda
gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu ağ, nokta koordinatları ve noktaların hareket hızlarının,
yerkabuğundaki tüm plakaların hareket ettiği varsayılan bir modele göre belirlenen dinamik bir
ağdır. Halen 30’un üzerindeki ağ noktasında, yukarıda sayılan tekniklerle gözlemler ve
değerlendirmeler devam etmektedir. IERS’nin dışında NASA, IFAG, IGS gibi kuruluşlar
küresel ve bölgesel yersel referans ağlarının oluşturulması çalışmalarına katılmaktadırlar. 1995
yılı itibarı ile 50’nin üzerindeki ITRF noktasında sürekli gözlemler yapılmakta ve verilere
internet aracılığı ile ulaşılabilmektedir (Aksoy vd. 1998; Ekin, 2012).
Global üç boyutlu yüksek doğruluktaki uniform bir referans ağının, navigasyon
kolaylıkları ve global jeodezik ve jeodinamik araştırmalardan ve uydu tekniklerinden rasyonel
yararlanma yanında, bilgi sistemlerine altlık oluşturacak yüksek doğruluklu, güvenilir ve birçok
noktada bu ağa dayalı bölge ve ülke jeodezik ağların oluşturulmasını da sağlayacağı görülmüş
ve ITRF’in gerçekleştirilmesini izleyen yıllarda, bu ağa dayalı bölgesel ve ülke ağlarının
oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Buna bir örnek Avrupa kıtası için Avrupa Referans Ağı
(EUREF)’dır (Aksoy vd. 1998; Ekin, 2012).

10.3. Türkiye’de Kullanılan Projeksiyonlar
Türkiye’de kullanılan 3 ve 6 derecelik UTM bölge numaraları 35, 36, 37, 38, 39 ve
40’tır ve bunlar 27°, 33°, 39° ve 45° doğu boylamlarına karşılık gelir. (Şekil 4) Türkiye’deki
1/5000-1/250 000 ölçekli topoğrafik haritaların projeksiyonu UTM’dir. Türkiye’deki büyük
ölçekli haritalama (>1/5000) için Gauss-Krüger projeksiyonu kullanılır.

Şekil 4: 3 ve 6 derecelik UTM bölgeleri (Ekin, 2012).
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Türkiye, 26°-45° doğu boylamları ve 36°-42° kuzey enlemleri arasındadır. Boylam farkı
19°dir. Bu nedenle, 6 derecelik 4 dilim (4 ayrı koordinat sistemi) ve 3 derecelik 7 dilim (7 ayrı
koordinat sistemi) vardır (Şekil 5).
Yukarı değerler Ekvator’dan başladığı için 4 000 000 m civarındadır.
Sağa değerler,
6° için: 200 000-800 000 m arasında,
3° için: 350 000-650 000 m arasındadır.

Şekil 5: UTM Dilimleri –Türkiye (Ekin, 2012)
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Şekil 6: Universal Transverse Mercator (UTM) sistemi.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
Türkiye 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 ve 1: 250 000 ölçekli standart topoğrafik harita
takımları bu projeksiyon sistemi temel alınarak üretilmektedir.
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’de kullanılan koordinat ve referans sistemleri hangileridir?

2)

Türkiye’de kullanılan datumları yazınız.

3)

Türkiye’de kullanılan projeksiyonları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de kullanılan koordinat ve referans sistemlerini ve Türkiye’de
kullanılan başlıca datum ve projeksiyonların hangileri olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 ve 1: 250 000 ölçekli standart
topoğrafik haritaları aşağıdaki projeksiyon sistemlerinden hangisi temel alınarak
üretilmektedir?
a)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu

b)

Eckert IV Projeksiyonu

c)

Konik Lambert Projeksiyonu

d)

Düzlem Projeksiyonu

e)

UTM Silindirik Projeksiyonu

2)

Aşağıdaki datumlardan hangisi Türkiye’de kullanılmaktadır?

a)

SAD 69

b)

NAD 27

c)

ARC 60

d)

TOKYO 2000

e)

WGS 84

3) ABD Savunma Bakanlığı tarafından GPS konumlamasında kullanılan yersel bir
referans sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

NAD 27

b)

WGS 84

c)

ITRF

d)

UTM

e)

SAD 69
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4)
I- UTM Projeksiyonu
II- Gauss-Krüger Projeksiyonu
III- Goode (Homolosine) Projeksiyonu
IV- Miller Silindirik Projeksiyonu
Yukarıda adları verilen projeksiyon sistemlerinden hangileri Türkiye’de daha
yaygın olarak kullanılmaktadır?
a)

I – II

b)

I – III

c)

II – IV

d)

II – III

e)

III – IV

5)
Türkiye’deki 1/5000-1/250 000 ölçekli topoğrafik haritaların projeksiyonu
…………… ..’dir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

UTM

b)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu

c)

Miller Silindirik Projeksiyonu

d)

Eckert IV Projeksiyonu

e)

Winkel Projeksiyonu

6)
kullanılır?

Türkiye’deki büyük ölçekli haritalama (>1/5000) için projeksiyonu

a)

UTM

b)

Goode (Homolosine) Projeksiyonu
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c)

Miller Silindirik Projeksiyonu

d)

Eckert IV Projeksiyonu

e)

Gauss-Krüger projeksiyonu

7)
………………. yer merkezli bir koordinat sistemidir nokta koordinatları ve
noktaların hareket hızlarının, yerkabuğundaki tüm plakaların hareket ettiği varsayılan bir
modele göre belirlenen dinamik bir ağdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

UTM

b)

NAD 27

c)

SAD 69

d)

ITRF

e)

WGS 84

8)
ABD Savunma Bakanlığı tarafından GPS konumlamasında kullanılan
yersel referans sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) ITRF
b) SAD 69
c) NAD 27
d) UTM
e) WGS 84
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9) Yer merkezli, nokta koordinatları ve noktaların hareket hızlarının,
yerkabuğundaki tüm plakaların hareket ettiği varsayılan bir modele göre belirlenen ve
ABD Savunma Bakanlığı tarafından GPS konumlamasında kullanılan yersel referans
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) ITRF
b) SAD 69
c) NAD 27
d) ARC 60
e) WGS 84

10) GPS navigasyon mesajında bulunan ve aynı zamanda yer gravite alanına ait
fiziksel özellikleri de bünyesinde toplayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) ARC 60
b) SAD 69
c) WGS 84
d) ITRF
e) NAD 27
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11. CBS’DE DATUM DÖNÜŞÜMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde CBS’de datum dönüşümlerini neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu
dönüşümlerin nasıl yapıldığını Türkiye’de sıklıkla ihtiyaç duyulan ED50 datumundan WGS84
datumuna dönüşüm örneği ile öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Datum nedir?

2)

Datum dönüşümüne neden ihtiyaç duyulur?

3)

ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüşüm nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

CBS’de
Dönüşümleri

Kazanım

Datum

CBS’de
dönüşümlerini
uygulamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırma
yaparak,
datum okuyarak,
düşünerek,
tanımak ve uygulayarak
ve
günümüz
teknolojisini yakından takip
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Datum

•

Datum Dönüşümü

•

ED50 Datumu

•

WGS 84 Datumu
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Giriş
CBS ortamında farklı datumlarla üretilen topografya haritalarının aynı datumda olması
gerekir. Farklı datuma sahip olan haritalar için ise dönüştürülmesi işlemi yapılması gerekir. Bu
bölümde CBS’de datum dönüşümlerini neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu dönüşümlerin nasıl
yapıldığını Türkiye’de sıklıkla ihtiyaç duyulan ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüşüm
örneği gösterilerek verilecektir.
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11.1. CBS’de Datum Dönüşümü
Datum, daha önceki konularda da belirtildiği gibi Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan
bir referans sistemidir. Başka bir ifadeyle lokal ve global referanslandırma sistemidir (Şekil 1)
•
Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç
alınan referans yüzeyidir (ITRF datumu için dünyanın merkezi, ED50 datumu için Almanya
Postdam).
•

Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi.

•

Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi.

•

Dünya’nın haritalanmasında kullanılan koordinat sistemlerinin oryantasyonunu

•

Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlar.

sağlar.

•
Çok sayıda datum vardır, yanlış datumun kullanılması metrelerce uzakta yanlış
yere yönlendirir ABD: NAD27, NAD83, NAD83 tercihan Genel: WGS84 (bir çok GPS
kullanır) Türkiye: 2000 öncesi ED50, sonrası ise ITRF96 datumludur.
•
tanımlanır.

Bir datum; elipsoidi, enlem-boylam oryantasyonu ve fiziksel bir orijin ile
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Şekil 1: Referans elipsoidleri ile datum ve elipsoidlerine ait parametreler.
(http://jeodezi.boun.edu.tr/files/dosyalar/files/JEODEZI_BUKRDAE_GED.pdf)
Farklı datumlarda üretilmiş paftalar problem oluşturmaktadır. Bu tür paftalarda kendi
içindeki sistematik/rastgele hatalar aynı sistemde üretilmiş pafta ile birlikteliğe imkân
sağlamadığı gibi doğal olarak farklı bir datum ile entegrasyonu da imkânsız kılacaktır. Eğer
sistem lokal, ülke ya da grafik yöntemlerden birisiyle üretilmiş ise sorun daha büyük olacaktır.
Örneğin, ülkemizde birçok il ve ilçede yan yana üç çalışma bölgesinden birisi grafik olarak,
birisi lokal olarak diğeri de ülke sisteminde üretilmiş olsun. Normal şartlarda bu üç pafta asla
kenarlaşmayacak ve farklı farklı dönüşüm parametreleri uygulanması gerekecektir (Ekin,
2012). Datum dönüşümlerinin nasıl yapıldığını dair genel hatları ile konuyu özetleyen şema
aşağıda verilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2: Datum dönüştürme şeması
Farklı datumlarda üretilmiş paftaların problem oluşturması nedeniyle datum dönüşümü
yapılarak problem ortadan kaldırılması gerekir (Şekil 3).
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Şekl 3: Farklı datumlar (http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=30).
Türkiye’de sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, burada ED50 datumundan
WGS84 Datumuna Dönüşüm ele anınıp açıklanacaktır.

11.2. ED50 Datumundan WGS84 Datumuna Dönüşüm
1980’li yılların başından itibaren ABD silahlı kuvvetleri içerisinde yoğun olarak
kullanılmaya başlanan GPS’nin dayandığı WGS84 datumunun, 1990 yılı başlarından itibaren
NATO içerisindeki müşterek harekâtlarda ve harita üretiminde kullanım zorunluluğu gündeme
gelmiş ve WGS84 datumunda koordinat üreten GSP el alıcıları ve harita üretiminde kullanılan
jeodezik amaçlı GPS alıcıları günümüzde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Diğer
taraftan Harita Genel Komutanlığınca 1934-1954 yılları arasında ülke genelinde yürütülen
yoğun jeodezik çalışmalar sonucu kurulan ve daha sonra ED50 datumuna dönüştürülen Türkiye
Ulusal Datumu 1954 (TUD54); teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve özellikle ülkemizde olan
depremler nedeniyle zaman içerisinde haritacılık ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle gelmiş ve yeni
bir datum oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla Harita Genel Komutanlığı ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğünün ortak çabaları ile 1997-1999 yılları arasında, Global
Konumlama Sistemi (GPS) teknolojisine dayalı ve ED50 datumundaki Ulusal Temel Yatay
Kontrol Ağı ile arasındaki dönüşümü sağlanan, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999
(TUTGA99) oluşturulmuş ve Türkiye paftalarının 2002 yılından itibaren doğrudan WGS84
datumunda üretilmesi kararlaştırılmıştır (Ekin, 2012).
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Şekil 4: ED50 Datumundan WGS84 Datumuna Dönüşüm
(http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=30)
Harita Genel Komutanlığınca üretimleri tüm Türkiye için tamamlanmış olan 1/25 0001/50 000- 1/100 000 ölçekli standart topoğrafik haritalar, Hayford Elipsoidini kullanan ED50
datumunda üretilmişlerdir. Haritadan alınacak koordinat ve yüksekliğin GPS ile bulunan
koordinat ve yükseklik değeri ile uyumlu hâle getirilmesi için ED50 datumundaki koordinat ve
yükseklik değerleri ile GPS ile bulunan WGS84 datumundaki koordinat ve yükseklikler
arasında dönüşüm yapılması gerekir.
ED50 datumunda üretilen standart topoğrafik haritaların, projeksiyon düzleminde
WGS84 datumuna dönüştürülmesine yönelik olarak, Harita Genel Komutanlığınca yapılan
çalışmalar tamamlanmıştır. Buna göre, ED50 ile WGS84 datumları arasındaki farklar, 1/250
000 ve daha küçük ölçekli haritaların kartografik doğruluğundan daha küçük olduğu tespit
edildiğinden bu ölçekli paftalarda dönüşüm ihtiyacı bulunmamaktadır. Ancak, ED50
datumunda basımı yapılan 1/25 000, 1/50 000 ve 1/100 000 ölçekli paftalar da ise farkların
dikkate alınması gerekmektedir (Ekin, 2012)
ED50 datumunda basımı yapılan paftalarda yatay ve düşey datum dönüşümünü
gerçekleştirmek amacıyla; ED50’den WGS84’e yatay koordinat dönüşümü (yatay datum
dönüşümü) ile yükseklik dönüşümü (düşey datum dönüşümü) için gerekli düzeltme değerleri,
basılan paftaların kitabe bilgileri bölümüne basılmaktadır (Şekil 5, 6). Ayrıca Nisan 2002
ayından itibaren datum dönüşümü için kullanılacak düzeltme değerleri pafta bazında sayısal
(CD, disket, TSKNET, vb. ortamında) ve basılı ortamda kullanıcılara sunulmaktadır (Ekin,
2012).
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Şekil 5: Yükseklik sistemleri (Ekin, 2012)

Şekil 2:
Şekil 6: Topografya haritalarında ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüşüm
bilgileri (Ekin, 2012)
ArcCatalog’da 2000 yılı öncesi Türkiye’de üretilmiş topografya haritaları için UTM→
ED 50 datumunun seçilmesi ve projeksiyon (izdüşüm) koordinat sisteminin uygulanması
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 7: : ArcCatalog’da 2000 yılı öncesi Türkiye’de üretilmişmiş topografya
haritaları için datum ve koordinat dönüşümü.
(http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_03_62773.pdf)
ArcCatalog’da 2000 yılı sonrası Türkiye’de üretilmişmiş topografya haritaları için
UTM→ WGS 84 datumunun ve projeksiyon (izdüşüm) koordinat sisteminin uygulanması
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 8: ArcCatalog’da 2000 yılı sonrası Türkiye’de üretilmişmiş topografya haritaları
için datum ve koordinat dönüşümü.
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/15_01_03_62773.pdf
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Uygulama Soruları
1)

ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüşüm nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS’de datum dönüşümlerini neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu
dönüşümlerin nasıl yapıldığını Türkiye’de sıklıkla ihtiyaç duyulan ED50 datumundan WGS84
datumuna dönüşüm örneği ile öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Yeryüzünde herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak
için başlangıç alınan referans yüzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boylam
b) Elipsoid
c) Enlem
d) Datum
e) Koordinat

2)
CBS ortamında (ArcGIS) aşağıdakilerden hangisi 2000 yılı öncesi
topografya haritalarında ED50 datumundan WGS84 datumuna dönüşüm yapılırken
izlenecek aşamalardan biri değildir?
a)

UTM→Other GCS seçme

b)

ArcCatalog’un açılması

c)

Layout seçme

d)

Spatial References açılması

e)

WGS1984 UTM Zone seçme

3)
Türkiye topografya haritalarına ait paftaların 2002 yılından itibaren
doğrudan WGS84 datumunda üretilmesi kararlaştırılmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
GPS teknolojisine dayalı Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA99)
oluşturulması
b)

Fiziksel bir orijin tanımlaması

c)

Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi oluşturması

d)

Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi oluşturması

e)

Doğru yere yönlendirme yapması
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4)

Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemine ne ad verilir?

a)

Projeksiyon

b)

Yükseklik

c)

Koordinat

d)

GPS Ağı

e)

Datum

5)
“Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için
başlangıç alınan referans yüzeyidir.”
Yukarıdaki ifade neyi tanımlamaktadır?
a) Koordinat
b) Enlem
c) Boylam
d) Datum
e) Elipsoid

6)
Aşağıdakilerden hangisi datum uyuşmazlığı ile ortaya çıkacak önemli bir
problemdir?
a) Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi oluşturması
b) Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi oluşturması
c) Metrelerce uzakta yanlış yere yönlendirmesi
d) Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlaması
e) Fiziksel bir orijin tanımlaması

7)

Türkiye’de en çok dönüşümü yapılan datum aşağıdakilerden hangisidir?
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a)

SAD 69 (South American Datum 1969)

b)

ED50 (European Datum 1950)

c)

Tokyo2000

d)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

e)

NAD 27 (North American Datum 1927)

8. Harita Genel Komutanlığınca üretimleri tüm Türkiye için tamamlanmış olan
1/25 000-1/50 000- 1/100 000 ölçekli standart topoğrafik haritalar hangi datumda
üretilmişlerdir?
a)

NAD 27 (North American Datum 1927)

b)

Tokyo2000

c)

ED50 (European Datum 1950)

d)

ITRF (International Terrestral Refferance Frame)

e)

SAD 69 (South American Datum 1969)

9. Global Konumlama Sistemi (GPS) teknolojisine dayalı referans sistemi olan ve
1999 yılında oluşturulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) NAD 27 (North American Datum 1927)
b) Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999 (TUTGA99)
c) SAD 69 (South American Datum 1969)
d) ITRF (International Terrestral Refferance Frame)
e) ED50 (European Datum 1950)
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10. Datum tanımlamaları bulunan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Yatay datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi.
b) Dünyanın haritalanmasında kullanılan koordinat sistemlerinin oryantasyonunu
sağlar.
c) Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlar.
d) Düşey datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyi.
e) Coğrafi koordinatları referans alır.
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12. ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA ÜRETİMİ VE
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde haritanın tanımı, harita ölçeği, ölçeklerine göre haritaları sınıflamayı
öğreneceğiz. Türkiye’de büyük ve orta ölçekli topografya haritalarının nasıl yapıldığı bilgisi
verilecek ve CBS ortamında sayısal haritaların hazırlanması ve kullanılmasını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Harita nedir?

2)

Ölçek nedir?

3)

Bir haritada bulunması gereken elemanlar nelerdir?

4)

Büyük ve orta ölçekli haritaları açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Orta ve büyük
Araştırma
yaparak,
Orta ve Büyük
ölçekli harita üretimini ve okuyarak, düşünerek, uygulayarak
Ölçekli Harita Üretimi ve
kullanımını öğrenmek ve ve günümüz teknolojisini yakından
Kullanımı
takip ederek.
uygulamak.
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Anahtar Kavramlar
•

Harita

•

Ölçek

•

Büyük Ölçekli Harita

•

Orta Ölçekli Harita
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Giriş
Bu bölümde, haritanın tanımı, harita ölçeği, ölçeklerine göre haritaları sınıflama
işlenecek sonrasında Türkiye’de büyük ve orta ölçekli topografya haritlarının nasıl yapıldığı
bilgisi verilecek ve CBS ortamında sayısal haritaların hazırlanması ve kullanılmasını
açıklanacaktır.
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12.1. Harita Nedir
Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler
kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.
Değişik amaçlara yönelik haritalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;
- Coğrafik haritalar; fiziki, siyasi, nüfus, sanayi vs.
- Meteorolojik haritalar
- Topoğrafik haritalar
- Jeolojik haritalar, jeomorfolojik vs.

12.1.1. Ölçek Nedir?
Bir yeryüzü parçasının (veya bir cismin) plan, maket veya harita gibi yöntemlerle
gösterilmesi için kullanılan büyültme veya küçültme oranına ölçek denir. Örneğin: 1/5000.
Ölçeği ifade etmek için kullanılan bu oranda, paydanın değeri ne kadar büyükse ölçek o kadar
küçüktür (Şekil 1).

12.1.2. Ölçeğin Anlamı Nedir?
Paydaki değer, paydadaki değerin harita üzerindeki aynı birimden karşılığıdır. Yani,
Pay=harita üzerindeki uzunluk, Payda=arazi üzerindeki uzunluk.
Ölçek= Harita Uzunluğu/Gerçek (Arazideki) Uzunluk
Örnek: 1/25000 ölçekli bir haritada harita üzerindeki 1 birimlik (cm) uzunluk, gerçekte
yani arazide 25000 birim (cm)’e karşılık gelir.
Büyük ölçekli haritalarda

Küçük ölçekli haritalarda

Ayrıntı fazladır.

Ayrıntı azdır.

Dar alanları gösterir.

Geniş alanları gösterir.

Bozulma oranı azdır.

Bozulma oranı fazladır.

Küçültme oranı azdır.

Küçültme oranı fazladır.

Payda küçüktür.

Payda büyüktür.

Eşyükseklik eğrileri arasındaki yükseklik
yükseklik farkı azdır.

Eşyükseklik eğrileri
farkı fazladır.

arasındaki
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Şekil 1: Farklı ölçeklerle bir arazinin gösterimi.

12.1.3. Bir Haritada Bulunması Gereken Elemanlar
- Haritanın adı (Ör: Kullanım amacı, pafta adı vb.)
- Coğrafik yön ve kuzey işareti
- Lejand (Simgeler ve açıklamaları)
- Enlem/boylam değerleri
- Ölçek
Haritalarda iki çeşit ölçek kullanılabilir. Bunlar;
- Çizgisel ölçek:

- Kesir ölçek Örnek: Örnek: 1 / 25.000

12.2. Haritaların Sınıflandırılması
Haritalar değişik kriterlere göre sınıflandırılmaktadırlar (Çap, 2014). Bu kriterlerin belli
başlıları;
•

Haritada işlenen konulara ilişkin bilgilerin elde ediliş biçimi,

•

Harita ölçeği,

•

Haritada işlenen konunun içeriği olarak vurgulanabilir.

Haritada işlenen konulara ilişkin bilgilerin elde ediliş biçimi bakımından haritalar;
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•

Temel haritalar

•

Türetme haritalar olarak iki grupta toplanabilir.

Temel haritalar, orijinal yersel veya fotogrametrik ölçme, tematik alımlara dayanılarak
üretilmiş haritalardır. Türetme haritalar ise kartografik genelleştirme yoluyla temel haritalardan
ve daha büyük ölçekli başka türetme haritalardan yararlanılarak üretilmiş haritalardır. Uzmanlık
alanları dışında kullanılan atlaslarda yer alan haritalar bu tür ürünlere örnek olarak verilebilir
(Çap, 2014).
Ölçeklerine göre haritalar,
•

Büyük ölçekli haritalar: ölçekleri 1:10 000 ve daha büyük olan haritalar,

•

Orta ölçekli haritalar: ölçekleri 1:25 000 ve 1:200 000 arasında olan

kartografik ürünler,
•
Küçük ölçekli haritalar: ölçekleri 1:200 000 ve daha küçük olan haritalar olarak
sınıflandırılabilir.
Büyük ölçek sınırı bazen 1:25 000’e kadar çekilmektedir. Bunun ülkemizdeki bir nedeni
1: 25 000 ölçekli topografik harita takımına ait paftaların fotogrametrik ölçmelere dayanılarak
temel harita karakterinde üretilmiş olmasıdır. Yine aynı şekilde orta ölçekli harita sınırı da
bazen 1: 1 000 000 kabul edilebilmektedir. Ölçeklerine göre harita sınıflandırması sınırları,
harita üreten/kullanan kurumların kullanım amaçlarına göre de değişiklik göstermektedir (Çap,
2014).
İşledikleri konuların içerikleri bakımından haritalar,
•

Topografik haritalar,

•

Tematik haritalar olmak üzere öncelikle iki ana grupta toplanmaktadır.

Topoğrafik haritalar; arazinin topoğrafik yapısını gösteren, ölçeğin büyüklüğüne göre
her türlü arazi bilgilerini göstermeyi amaçlayan haritalardır (Çap, 2014). Tematik haritalarda
ise çevre ile ilişki içinde olan (mekan referanslı) herhangi bir konunun gösterimi yapılabilir.
Tematik haritalar işledikleri konunun türüne göre jeoloji, jeomorfoloji, yağış, sıcaklık,
bitki örtüsü, nüfus dağılımı, kişi başına düşen millî gelir, deprem, trafik haritaları gibi isim
alabilir (Çap, 2014)

12.3. Türkiye’de Büyük ve Orta Ölçekli Topoğrafik Harita Yapımı
Dünyadaki topografik haritalar için kullanılan ölçekler büyük ölçüde standartlaşmıştır.
Kullanılan ölçekler üç kategori altında toplanabilir (Çap, 2014):
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•

Büyük ölçekler: 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000, 1:24 000, 1:25 000

•

Orta ölçekler: 1:50 000, 1:62 000, 1:75 000, 1:100 000, 1:125 000

•

Küçük ölçekler: 1:200 000, 1:250 000, 1:300 000, 1:500 000 ve daha küçük.

1:5 000 ölçeği, normalde 1:2 500 ya da daha büyük ölçekli olarak üretilen kadastral
haritalar için sınır olarak kabul edilebilir. Birçok ülkede, coğrafi haritalar olarak adlandırılan
çok küçük ölçekli haritalar için sınır, genellikle 1:1 000 000 civarındadır. Bu ölçek, uluslararası
dünya haritası (IMW) için de kullanılmaktadır. Dünya çapında en sık kullanılan ölçekler,
gelişmiş kırsal ve endüstriyel alanlar için 1:25 000 ve tüm ekili alan kapsamı için 1:50 000’dir.
Birçok ülkenin genel kapsamı için 1:200 000 ya da 1:250 000 ölçekleri üretilmekte ya da
planlanmaktadır
Ülkemizde ise HGK tarafından 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 ve 1:250 000 ölçekli
topografik haritalar üretilmektedir (Şekil 2). 1:25 000 ölçekli haritalar için geometrik veriler,
fotogrametrik yöntemle toplanmaktadır. Semantik veriler ise çoğunlukla ekipler tarafından
araziden ya da ilgili kurumlardan toplanmaktadır. 1:50 000 ve 1:100 000 ölçekli haritalar
genelleştirme yoluyla türetilmektedir. 1:250 000 ölçekli haritalar, mevcut haritalar ve uydu
görüntüleri kullanılarak üretilmektedir. 1:25 000 - 1:250 000 aralığı, ülkemizdeki üretim
anlayışını dikkate alarak orta ölçek olarak ifade edilir. 1:1 000 ve 1:5 000 ölçekli halihazır
haritalar da ülkemizde üretilen büyük ölçekli topografik haritalardır (Çap, 2014).
Türkiye’nin tamamını kapsayan orta ölçekli topoğrafik haritaların sayıları aşağıdaki
çizelgede sunulmuştur.
Türkiye Topoğrafik Harita Sayıları
Harita Ölçeği Pafta Sayısı
1:25 000 5 547
1:50 000 1 453
1:100 000 391
1:250 000 71
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Şekil 2: Topografya ile eşyükselti eğrileri arasındak ilişki.
(http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun/dersler/mds412files/Ders-1.pdf)

12.4. CBS
Kullanılması

Ortamında

Sayısal

Haritaların

Hazırlanması

ve

Yer bilimciler coğrafi bilgi sistemleri temelli çalışmalarında arazi ve araziye dayalı
veriler kullanılmaktadır. Genel olarak bu tür uygulamalarda 1/25000 ölçekli Standart
Topoğrafik Haritalar esas altlık kabul edilerek plan ve projeler yapılır. Bu açıdan bakıldığında
harita çalışmaları harita üzerinde başlar denilebilir. Harita kullanımı yer bilimlerinde son derece
önemlidir.
Sayısal haritalar, çeşitli kaynaklardan toplanan; nokta, çizgi ve alan verilerinin ne
olduğunu belirten renk ve sembol bilgilerinin depolanmasıyla oluşturulan kütüklerdir.
Günümüzde, bilgisayar ve yazılım teknolojisinde ulaşılan seviyeye paralel olarak artık bütün
plan ve proje çalışmalarında CBS ve önemli bileşeni olan sayısal haritalar kullanılmaktadır.
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Sayısal haritalar, basılı kâğıt haritalar CBS araçları kullanılarak sayısal hâle
getirilebildiği gibi doğrudan arazi ölçümleri ile elde edilen verilerin CBS de yapılandırılması
ile de elde edilebilir. Bunların dışında yine çağımızın önemli bir veri elde etme aracı olan
uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen uygu görüntülerinin işlenmesi ile de oluşturulabilir.
Sayısal haritalarda CBS yazılımları aracılığı ile koordinat dönüşümler yapılıp altlık
haritalar üzerinde çalışma yapılabilmektedir Ancak basılı haritaların CBS ortamında
tanımlanması ve kullanıma hazır hâle getirilmesi için öncelikle haritaların taranarak resim
formatına dönüştürülmesi gereklidir. Bunun için büyük boyutlu renkli tarayıcılar
kullanılmaktadır. Tarama çözünürlükleri kullanım amacına göre tercih edilebilir. Özellikle
mülkiyete konu çalışmalarda yüksek çözünürlükler tercih edilmesi gerekirken, diğer planlama
çalışmalarında düşük çözünürlükler yeterli olmaktadır.
Tarama işlemi ile resim hâline dönüştürülen haritalar coğrafi bilgi sistemleri içerisinde
raster formatı ile isimlendirilirler ve kullanılırlar. Resim formatı Windows işletim sisteminde
“.tif” veya “.jpg” uzantılı olabilirler. Resim formatındaki haritanın koordinat değerleri girilerek
sayısal hâlde kullanımı için dönüşüm yapılması gereklidir.

12.5. CBS Ortamında Sayısal Topoğrafik Haritaların Kullanılması
Sayısal haritalar üzerinde, araziden elde edilen detayların işaretlenmesi ve noktaların
birleştirilmesi ile elde edilen detay uzunlukların belirlenmesi, kapalı alanların yüz ölçüm
hesaplanmaları, yükseklik modelleri ile eğim ve hacim hesaplamaları vb. işlemlerin yapılması
klasik baskı haritalara göre çok yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesi mümkündür.
CBS yazılımları ile her türlü haritanın başlık, özel işaretler ve boyama işlemleri
kolaylıkla yapılabilmektedir. Sayısal olarak hazırlanan bu haritaların basım işlemleri ise harita
çizicileri sayesinde dakikalar ile ifade edilebilen sürelerde gerçekleşmektedir. Haritaların
çoğaltılması ise sınırsız sayıda orijinal kopya şeklinde gerçekleştirilmektedir.
CBS yazılımlarında alan ölçümleri, program tarafından otomatik olarak yapılmakta olup
hata oluşmamaktadır. Bütün hesaplamalar koordinat geometrisi ile yapılmaktadır. Bu değerler,
her haritanın öznitelik bilgilerinin kayıt edildiği tablolarda yer alır. Değerlerin toplanması veya
sorgulanması yine programın fonksiyonlarından olan istatistik modülü aracılığı ile
yapılmaktadır. CBS ortamında kullanılan haritalar aşağıdaki ana başlıklarda toplanabilir:
•
orman vb.)

Çevre amaçlı haritalar (bitki örtüsü, toprak, hidroloji, jeoloji, jeomorfoloji,

•
Sosyoekonomik amaçlı haritalar (nüfus, altyapı, yerleşim, iş dağılımı, öğretim,
tarım vb. konularda ilgili istatistiklerden türetilen haritalar)
•

Hizmet amaçlı haritalar (gaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablolu yayın vb.)

•
Diğer haritalar (su kirliliği, hava ve toprak kirliliği gibi kaynakların kullanımı
veya özellikle yanlış kullanımı ile ilişkili haritalar)
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•

Kadastral amaçlı haritalar

Kadastro ve hizmet amaçlı haritalar genellikle büyük ölçeklidirler. Coğrafi konumsal
analizde ise genellikle küçük ölçekli haritalar kullanılır. CBS ortamında konumsal veri ile
çalışırken “Ne?, Nerede?, Ne zaman?” gibi üç temel sorgulama türü ile karşılaşılır:
Sayısal yükseklik modeli ve sayısal arazi modeli
Sayısal yükseklik modeli (SYM), yeryüzü topoğrafyasını en sade şekilde X, Y
planimetrik ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden modeldir. Bir SAM,
topoğrafya üzerindeki bina, bitki örtüsü, orman vb. farklı yükseklik değerlerine sahip detayları
içerirken SYM’ler bu detayları tümden elemine ederek yalnızca çıplak yeryüzünü yansıtan
modeli sunarlar. Tüm bu özellikleriyle SYM’ler yeryüzü topoğrafyasını en basit şekilde
yansıtan en genel ve yaygın model olarak tanımlanmaktadırlar (Şekil 3).

Şekil 3: Aynı bölgeye ait SAM ve SYM görüntüleri
(http://harita.gumushane.edu.tr/user_files/files/CBS_ktu.pdf)
Günümüzde SYM’ler, özellikle mühendislik, coğrafi bilgi sistemleri, doğal kaynakların
yönetimi, proje planlama çalışmaları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım alanları ise
arazi tanımlaması, nokta yükseklikleri, eğim, mesafe sorgulamaları, hidrolojik etmenlerin
modellenmesi, kartoğrafya, sel yönetimi, erozyon kontrolü için yer seçimi şeklinde sıralanabilir
(Şekil 4, 5).
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Şekil 4: CBS’de büyük ölçekli haritalar kullanılarak SYM oluşturulma kullanılan
veriler (Özdemir, 2012).

Şekil 5: Topografya haritalarından SYM (DEM) ve TIN oluşturma (Özdemir, 2012).
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Sayısal topografya haritalarından yükselti modelleri (SYM) oluşturulabilir. Bir sayısal
yükselti modelinde renk tonlamaları ile bir yerin en yüksek ve en alçak yüzeylerini oluşturan
alanlar gösterilir. Bu tür arazi modellemeleri şekil 6’de olduğu gibi daha farklı amaçlar için
örneğin akarsu havzalarının en yüksek ve en alçak seviyelerin hesaplanması yapılabilir ve bu
havzaların her bir için raster özellikleri gösterilebilir.

Şekil 6: CBS ortamında SYM örneği
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Uygulama Soruları
1) Harita nedir tanımlayınız.
2) Ölçeklerine göre haritaları sınıflandırınız.
3) Türkiye’de büyük ölçekli topografya haritası yapımını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, haritanın tanımı, harita ölçeği, ölçeklerine göre haritaları sınıflamayı
öğrendik. Türkiye’de büyük ve orta ölçekli topografya haritalarının nasıl yapıldığı bilgisi
verilmiş olup, CBS ortamında sayısal haritaların hazırlanması ve kullanılmasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi her haritada bulunması gereken unsurlardan biri

a)

Ölçek

b)

Coğrafik yön ve kuzey işareti

c)

Enlem/boylam değerleri

d)

Haritanın adı

e)

Datum

2)

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli bir haritadır?

a)

1:125 000

b)

1:75 000

c)

1:200 000

d)

1:10 000

e)

1:100 000

3)

Aşağıdakilerden hangisi orta ölçekli bir haritadır?

a)

1:250 000

b)

1:75 000

c)

1:300 000

d)

500 000

e)

1:15 000
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre konu başlığı altında yer alan bir harita

a)

Kadastral

b)

Bitki örtüsü

c)

Toprak

d)

Jeoloji

e)

Jeomorfoloji

5)
Aşağıdakilerden hangisi arazi yüzeyinin yapısını gösteren, ölçeğin
büyüklüğüne göre her türlü arazi bilgilerini göstermeyi amaçlayan haritalardan biridir?
a)

Yağış haritası

b)

Topoğrafya haritası

c)

Bitki örtüsü haritası

d)

Sıcaklık haritası

e)

Jeoloji haritası

6)
1:25 000 ölçekli topografya haritaların yapımında geometrik veriler
aşağıdaki yöntemlerin hangisi ile elde edilmektedir?
a)

Fotogrametrik yöntemle

b)

İlgili kurumlardan veriler alma

c)

Mevcut haritalardan yararlanma

d)

Uydu görüntüleri

e)

Arazi çalışması
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7)
Yeryüzünü en sade şekilde X, Y planimetrik (yatay) ve Z yükseklik
değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Klimatik harita modeli

b)

Jeolojik harita modeli

c)

Topoğrafik harita modeli

d)

Sayısal yükselti modeli (SYM)

e)

Jeomorfolojik harita modeli

8)
“Yer yüzünün tamamının veya bir bölümünün belirli bir orana göre
küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesi” ifadesi
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Boylam
b) Datum
c) Harita
d) Enlem
e) Ölçek

9)
“Bir yeryüzü parçasının (veya bir cismin) plan, maket veya harita gibi
yöntemlerle gösterilmesi için kullanılan büyültme veya küçültme oranı” ifadesi
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a)

Lejant

b)

Koordinat

c)

Harita

d)

Datum

e)

Ölçek
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10)

Aşağıdaki haritalardan hangisi hizmet konu başlığı altında yer almaz?

a)

Gaz dağıtım hizmetleri

b)

Bitki örtüsü

c)

Telefon

d)

Atık su

e)

Elektrik
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13. PROJEKSİYON VE DATUM DÖNÜŞÜM ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde projeksiyon ve datum dönüşümü hakkında bilgi verilecek ve bu
dönüşümlerin hangi yollarla yapılacağı açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Projeksiyon dönüşümleri nasıl yapılır?

2)

Datum dönüşümleri hangi durumlarda yapılır?

3)

Projeksiyon ve datum uyuşmazlıklarında ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
Projeksiyon ve datum
okuyarak, düşünerek, uygulayarak
Projeksiyon ve
dönüşümlerini öğrenmek ve
Datum Dönüşümleri
ve günümüz teknolojisini yakından
uygulamak.
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Projeksiyon

•

Datum

•

Projeksiyon ve datum dönüşümü
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Giriş
Bu bölümde projeksiyon ve datum dönüşümü ile ilgili bilgi verilecek, neden ihtiyaç
duyulduğu ve farklı datum ve koordinatlara sahip haritalarda çalışma yapıldığında ortaya
çıkabilecek olumsuzluklar belirtilecektir. Sonrasında projeksiyon ve datum dönüşüm metotları
hakkında bilgi verilecektir.
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13.1. Projeksiyon ve Datum Dönüşümleri
13.1.1. Projeksiyon Dönüşümleri
Harita projeksiyonlarının dönüşümü bir noktanın herhangi bir referans sistemindeki
koordinatlarının, başka bir referans sistemindeki koordinatlara dönüştürmek suretiyle yapılır.
Bu işlem, koordinat sistemlerinden birinin eksen doğrultularında kaydırılması, döndürülmesi
ve koordinatların belli oranda küçültülmesi ya da büyütülmesi ile sağlanır (Şekil 1).
• Bir noktanın bir harita projeksiyonunundaki koordinatlarından, diğer bir harita
projeksiyonundaki koordinatlarını bulabilmek için yapılacak koordinat dönüşümünde
öncelikle;
1. Ters projeksiyon fonksiyonu ile kaynak projeksiyon koordinatlarından (x,y) coğrafik
koordinatlara dönüşüm yapılır.
2. Sonra ilgili projeksiyondaki ileri projeksiyon denklemleri kullanılarak coğrafik
koordinatlardan hedef projeksiyon koordinatları (x’,y’) kullanılır.
• Böylece A projeksiyonundan B projeksiyonuna geçilir.

Şekil 1: Projeksiyon denklemleri kullanılarak bir projeksiyondan diğerine geçiş.
• Projeksiyon değişimini yaparken, projeksiyon denklemini kullanmak için girdi verinin
koordinat sistemini (harita projeksiyonu) bilmek gerekir.
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• Eğer girdi verinin koordinat sistemini bilmiyorsak, 2 boyutlu kartezyen dönüşümü
kullanılabilir.
• 2 boyutlu yer kontrol noktaları ya da ortak noktalar gereklidir.
• Konform, Afin, Polinomsal ya da daha farklı dönüşüm yöntemi kullanılabilir.

Şekil 2:Projeksiyonu bilinmeyen koordinat sisteminden projeksiyonu bilinen bir
koordinat sistemine dönüşüm.

13.1.2. Datum Dönüşümleri
Datum dönüşümü 3 boyutlu bir koordinat sisteminden diğer bir 3 boyutlu koordinat
sistemine dönüşümdür.

Şekil 3: İki farklı jeodezik datum arasında değişim. Farklı elipsoide sahip olmaları
yanı sıra elipsoidlerin dönme ekseni merkezleri çakışmamaktadır.
•

Datum dönüşümleri 3 grup altında incelenebilir.
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1. 2 Boyutlu Kartezyen Koordinatlarla Datum Dönüşüm
•

Konform (Conformal) Dönüşüm

•

Affin Dönüşümü

•

Polinomsal Dönüşüm

2. Jeosentrik Koordinatlarla Datum Dönüşümü
•

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

•

Helmert 7-parametreli dönüşüm

•

Molodensky-Badekas 10-parametreli dönüşüm

3. Coğrafi Koordinatlarla Datum Dönüşümü
•

Coğrafik Kayma (Geographic offsets)

•

Molodensky ve Abridged Molodensky Dönüşümü

•

Çoklu Regresyon Dönüşümü

Harita projeksiyonunun değişimi, kimi durumlarda yatay datumun değişimini (jeodezik
datum) içermektedir.
•
Bu durum kaynak projeksiyonunun hedef projeksiyondan farklı yatay datuma
dayandığı durumlarda gerçekleşir.
•

Farklı datumlara sahip paftalar çakışmazlar (Şekil 4).

•
Farklı datumlarda aynı bir noktaya ilişkin koordinatlar arasında 100’lerce
metreye kadar farklar oluşur.
•

Bu nedenle datum birliği gerekir.
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Şekil 4: İki datum arasında datum kaymasının iki boyutlu (a) ve üç boyutlu (b)
gösterimi.

Şekil 5: Datum A’dan Datum B’ye datum dönüşümü ile A projeksiyonundan B
projeksiyonuna dönüşüm.
• Örneğin UTM projeksiyonundan Hollanda RD sistemine dönüşüm yapmak
istediğimizi düşünelim.
• UTM projeksiyonu ED50 datumunda; Hollanda sistemi Amersfoort datumundadır.
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• A projeksiyonunun ters projeksiyon denklemi, bizi A projeksiyonundaki harita
koordinatlarından (x,y), A datumundaki coğrafi koordinatlara götürür.
• Sonra, datum dönüşümü bizi A datumundaki coğrafi koordinatlardan, B datumundaki
coğrafi koordinatlara götürür.
• Sonuç olarak, B projeksiyonu ileri denklemleri bizi B datumundaki cografi
koordinatlardan, B projeksiyonu harita koordinatlarına (x’,y') götürür.
• Yükseklik koordinatı (h ya da H) coğrafi koordinatlara eklenebilir.
• Dönüşüm parametreleri her iki datum sistemindeki koordinatı bilinen ortak noktalar
kullanılarak belirlenir.
• Bu noktaların koordinatları doğru bir biçimde belirlenmemişse dönüşüm doğru olmaz
(inaccurate).
• Genelde bu durum yerel yatay datumlardan global jeosentrik datuma dönüşümde
geçerlidir.
• Yerel yatay datumun tanımında kullanılan nirengi ağlarındaki ölçülerin doğru
olmaması, seçilen ortak noktalara, dönüşüm parametrelerinin değerlerine bağlıdır.
Matematiksel olarak datum dönüşümü;
•

Ya Coğrafi koordinatları doğrudan iki datum arasında

•

Ya da dolaylı olarak iki datumdaki jeosentrik koordinatlarla (x,y,z) arasında

yapılır.
Jeosentrik koordinatlar kullanılarak datum dönüşümü;
Jeosentrik koordinatlarla (x,y,z) datum dönüşümleri 3 boyutlu benzerlik dönüşümüdür
(Şekil 6).
• 3 boyutlu jeosentrik koordinatlarla datum dönüşümünde en çok uygulanan 3 yöntem
şunlardır:
•

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

•

Helmert 7-parametreli dönüşüm

•

Molodensky-Badekas 10-parametreli dönüşüm
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Şekil 6: Jeosentrik koordinat kullanarak datum dönüşümleri.
Coğrafi koordinatlar kullanılarak datum dönüşümü;
• Coğrafik koordinatlar kullanılarak yapılan datum dönüşümünde her iki datumun
enlem, boylam ve çoğunlukla elipsoit yüksekliği işin içine girmektedir (Şekil 7).
• 3 boyutlu coğrafik koordinatlar kullanılarak yapılan datum dönüşümlerinde uygulanan
yöntemler:
•

Coğrafik Kayma (Geographic offsets)

•

Molodensky ve Abridged Molodensky Dönüşümü

•

Çoklu Regresyon Dönüşümü

Şekil 7: Coğrafi koordinatlar kullanılarak datum dönüşümleri
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Şekil 8: Datum ve Projeksiyon dönüşümleri
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Uygulama Soruları
1)

Projeksiyon ve datum dönüşümleri neden yapılır?

2)

Datum dönüşümü kaçta grupta yapılmaktadır yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde datum ve projeksiyon dönüşümü hakkında bilgi verilmiş ve bu
dönüşümlerin hangi yollarla yapılacağı açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu benzerlik dönüşümü temelinde yapılan
datum dönüşüm türüdür?
a)

Coğrafik koordinat dönüşümü

b)

Polinomsal Dönüşüm

c)

Konform (Conformal) Dönüşüm

d)

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

e)

Affin Dönüşümü

2)
Datum dönüşümünde her iki datumun enlem, boylam ve çoğunlukla elipsoit
yüksekliği işin içine girdiği dönüşüm türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Polinomsal Dönüşüm

b)

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

c)

Affin Dönüşümü

d)

Konform (Conformal) Dönüşüm

e)

Coğrafik koordinat dönüşümü

3)
2 boyutlu kartezyen koordinatlarla yapılan datum dönüşüm türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Molodensky-Badekas 10-parametreli dönüşüm

b)

Helmert 7-parametreli dönüşüm

c)

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

d)

Coğrafik koordinat dönüşümü

e)

Affin Dönüşümü
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4)

Datum dönüşümleri 3 boyutlu benzerlik dönüşümü temelinde yapılır.

Yukarıda biligleri verilen datum dönüşüm türü aşağıdakilerden hangisidir.
a)

Affin Dönüşümü

b)

Konform (Conformal) Dönüşüm

c)

Polinomsal Dönüşüm

d)

Coğrafik koordinat dönüşümü

e)

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

5)
Datum dönüşümünde her iki datumun enlem, boylam ve çoğunlukla elipsoit
yüksekliği işin içine girmektedir.
Yukarıda biligleri verilen datum dönüşüm türü aşağıdakilerden hangisidir
a)

Affin Dönüşümü

b)

Polinomsal Dönüşüm

c)

Jeosentrik öteleme (Geocentric translation)

d)

Coğrafik koordinat dönüşümü

e)

Konform (Conformal) Dönüşüm

6)
Bir noktanın herhangi bir referans sistemindeki koordinatlarının, başka bir
referans sistemindeki koordinatlara dönüştürmek suretiyle yapılan ve koordinat
sistemlerinden birinin eksen doğrultularında kaydırılması, döndürülmesi ve
koordinatların belli oranda küçültülmesi ya da büyütülmesi ile sağlanan dönüşüm türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Datum dönüşümü

b)

Projeksiyon dönüşümü

c)

2 Boyutlu Kartezyen Koordinat dönüşümü

d)

Coğrafik koordinat dönüşümü

e)

Affin Dönüşümü
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7)
Bir noktanın herhangi bir referans sistemindeki koordinatlarının, başka bir
referans sistemindeki koordinatlara dönüştürmek suretiyle yapılan dönüşüm türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

2 Boyutlu Kartezyen Koordinat dönüşümü

b)

Datum dönüşümü

c)

Harita projeksiyonu

d)

Coğrafik koordinat dönüşümü

e)

Affin Dönüşümü

8)
Üç boyutlu bir koordinat sisteminden başka bir üç boyutlu koordinat
sistemine yapılan dönüşüm türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 Boyutlu Kartezyen Koordinat dönüşümü
b) Datum dönüşümü
c) Koordinat dönüşümü
d) Coğrafik koordinat dönüşümü
e) Affin Dönüşümü

9)
Projeksiyon değişimini yapılırken, değiştirilecek projeksiyon verisinin
hangi özelliğini bilmek gerekir?
a) Datumunu
b) Yüksekliğini
c) Elipsoidini
d) Coğrafi konumunu
e) Harita projeksiyonunu (koordinat sistemini)
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10)
…………………………….. kullanılarak yapılan datum dönüşümünde her iki
datumun enlem, boylam ve çoğunlukla elipsoit yüksekliği işin içine girmektedir.
Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Yükseklik
b) Coğrafik koordinatlar
c) Konform (Conformal) Dönüşüm
d) Jeosentrik Koordinatlar
e) 2 Boyutlu Kartezyen Koordinat
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14. CBS’DE PROJEKSİYON VE DATUM DÖNÜŞÜM ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde projeksiyon ve datum dönüşümü ile ilgili genel bilgi verilecektir.
Sonrasında CBS ortamında datum ve projeksiyon dönüşümü uygulaması yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Projeksiyon ve datum dönüşümleri hangi durumlarda yapılır?

2)

Projeksiyon ve datum uyuşmazlıklarında ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

3)

CBS ortamında datum ve projeksiyon dönüşümü uygulaması nasıl yapılır?

261

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma
yaparak,
düşünerek,
Projeksiyon ve datum okuyarak,
Projeksiyon
ve
dönüşüm araçlarını tanımak uygulayarak
ve
günümüz
Datum Dönüşüm Araçları
teknolojisini yakından takip
ve uygulamak.
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Projeksiyon

•

Datum

•

Projeksiyon ve Datum Dönüşüm Araçları
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Giriş
Bu bölümde, projeksiyon ve datum dönüşümü ile ilgili genel bilgi verilecek, neden
ihtiyaç duyulduğu ve farklı datum ve koordinatlara sahip haritalarda çalışma yapıldığında
ortaya çıkabilecek olumsuzluklar belirtilecektir. Sonrasında CBS ortamında projeksiyon ve
datum dönüştürme uygulaması yapılacaktır.
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14.1. CBS’de Projeksiyon ve Datum Dönüşüm Araçları
14.1.1. Projeksiyon Koordinat Dönüştürme
Koordinat Dönüştürme (Coordinate Conversion) koordinat değerlerini, koordinat
referans sistemini değiştirmeden diğer sisteme dönüştürme işlemi. (örneğin; coğrafi
koordinatlardan TM grid koordinatlarına dönüştürme).
Koordinat Dönüşümü (Coordinate Transformation) bir noktanın herhangi bir referans
sistemindeki koordinatlarının, başka bir referans sistemindeki koordinatlara dönüşümü. Bu
işlem, koordinat sistemlerinden birinin eksen doğrultularında kaydırılması, döndürülmesi ve
koordinatların belli oranda küçültülmesi ya da büyütülmesi ile sağlanır.
CBS kullanıcıları bir koordinat sisteminden diğerine dönüşüm sorunu ile karşı karşıya
kalırlar. Buna iki boyutlu özel bir Kartezyen (x,y) harita projeksiyonundan iki boyutlu
projeksiyonu tanımlı başka bir kartezyen (x,y) projeksiyonuna dönüştürme de dâhildir. CBS
yazılımları projeksiyon dönüştürmek bazı haritalama eşitlikleri (forward and inverse equation=
ileri ve ters eşitlik) kullanılarak bir harita projeksiyonundan diğerine dönüşüm yaparlar (Şekil
1).

Şekil 1: Alansal veriyi ortak koordinat sistemine entegre etme.

14.1.2. Datum Dönüştürme
Datum dönüşümleri özellikle büyük ve küçük ölçekli haritalarda önemlidir. Örneğin
CBS kullanıcıları sıklıkla GPS kullanarak arazide alansal veri toplarlar ve bu verileri basılmış
haritalarında göstermek için yatay datuma ihtiyaç duyarlar.
Harita projeksiyonu dönüştürme yatay datumu (jeodezik datum da denir) değiştirmeyi
de içerebilir. Bu değişim, kaynak projeksiyonun hedef projeksiyondan farklı bir yatay datum
üzerinde bulunması durumunda yapılır (Şekil 2). Eğer yatay datumlardaki farklılık göz ardı
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edilirse komşu ülkelerin birleşen haritaları arasında ve farklı projeksiyona ve kaynaklara sahip
haritalar arasında uyumsuzluklar oluşacaktır. Bu durum yüzlerce metreye varan koordinat
farklılıkları ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle altlıkları farklı yatay datuma sahip alansal
veriler datum dönüşümüne ihtiyaç duyarlar. Datum dönüşümü, üç boyutlu bir koordinat
sisteminden başka bir üç boyutlu koordinat sistemine transformasyondur.

Şekil 2: İki farklı jeodezik datum arasında değişim. Farklı elipsoide sahip olmaları
yanı sıra elipsoidlerin dönme ekseni merkezleri çakışmamaktadır.

14.2. CBS Ortamında Projeksiyon ve Datum Dönüştürme Araçları
Burada ArcGIS 10,2 kullanılarak bir topogarfya haritasındaki koordinat ve datumların
dönüştürülmesinde kullanılan araçları gösterilecektir. Burada ED50 datumunda projeksiyonu
tanımlanmış bir topografya haritasının WGS84 datumunda yapılacak projeksiyon dönüşümü
uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1. ArcMap 10,2 açılır.

Şekil 3
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2. İşlem yapıcak veriyi eklemek için “Add Data” butonuna tıklanır.

Şekil 4
3. “Add Data” butonu tıklandıktan sonra bilgisayarınızda verinizin ait olduğu klasör ve
klasör içinde istenen içerik seçilir ve “Add” butonuna tıklanır.

Şekil 5
4. Önceden ED50 Datumunda tanımlanmış projeksiyonlu koordinata sahip topografya
haritası çerçeveye gelir.
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Şekil 6
5. “ArcToolbox” ikonuna tıklanır.

Şekil 7
6. “ArcToolbox” menüsünde “ Projections and Transformations”a tıklanır ve bu menü
içinde yer alan “ Define Projection” a tıklanır.
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ant
Şekil 8
7. Define Projection penceresi ekrana gelir.

Şekil 9
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8. Define Projection pencerisinde “Input Data set or Feature Class” sekmesinde işlem
yapmak istediğimiz topografya haritası seçilir ve “OK” butonuna tıklanır.

Şekil 10
9. Önce “Coordinate System” sekmesinde menüsünde yer alan “Projected Coordinate
System” seçilir. Ardından “Coordinate System” altında yer alan “UTM” seçilir.
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Şekil 11
9. WGS 1984 tıklanır ve topografya haritamızın bulunduğu enlem değerleri göz önüne
alarak (haritamız 37N zonda yer almaktadır) “Northern Hemisphere” tıklanır. Açılan menü
içinde ise “WGS 1984 UTM Zone 37 N” seçilir ve tamam butonuna tıklanır.
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g

equator or standard parallels (lines of tangency) is
true
Şekil 12
10. Define Projection penceresinde yer alan “Input Data set or Feature Class”
sekmesinde seçtiğimiz ve adını bilgiğimiz ED50 datumundaki topografya haritası,
dönüştürmek istediğimiz “WGS_ 1984_ UTM_Zone _37 N”e ekran kontrolü yapıldıktan sonra
“ Tamam” butonuna basılmak suretiyle dönüşümü gerçekleştirilir.
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Şekil 13
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Uygulama Soruları
1)

Projeksiyon ve datum ve dönüşümleri neden yapılır?

2)

CBS ortamında projeksiyon ve datum sistemi dönüşümü yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde projeksiyon ve datum dönüşümü ile ilgili genel bilgiler öğrendik.
Sonrasında CBS ortamında projeksiyon ve datum dönüşümünü uygulama yaparak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Harita projeksiyon değiştirme işleminde “ArcToolbox” menüsünde hangi
aracın seçilmesi gerekir?
a) Graphs
b) Projections and Transformations
c) Joints
d) Indexes
e) Topoloji

2) Harita projeksiyon değiştirme işleminde “Projections and Transformations”
menüsünde hangi araç seçilmelidir?
a) Raster
b) Indexes
c) Define Projection
d) Indexes
e) Topoloji

3. ED50 datumunda projeksiyonu tanımlanmış bir topografya haritasının WGS84
datumunda yapılacak projeksiyon dönüşümünde, işlem yapılacak veriyi eklemek için
hangi butona tıklanmalıdır?
a) Add Data
b) Indexes
c) Bookmark
d) File
e) Edit
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4.
Harita projeksiyon değiştirme işleminde aşağıdaki UTM zonlarından
hangisi Türkiye için kullanılamaz?
a) UTM Zone 34N
b) UTM Zone 35N
c) UTM Zone 36N
d) UTM Zone 37N
e) UTM Zone 38N

5.
Türkiye için projeksiyon değiştirme işlemi yapıldığında UTM WGS1984
sisteminde hangi yarımküre (hemisphere) kullanılır?
a) Southern Hemisphere
b) Northern Hemisphere
c) Eastern Hemisphere
d) Western Hemisphere
e) Hiç biri

6. Kaynak projeksiyonun hedef projeksiyondan farklı bir yatay datum üzerinde
bulunması durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Affin dönüşümü
b) Projeksiyon dönüşümü
c) Datum dönüşümü
d) Yükseklik dönüşümü
e) Polinom dönüşümü
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7. Harita projeksiyon değiştirme işleminde aşağıdaki UTM zonlarından hangisi
Türkiye için kullanılamaz?
a) UTM Zone 36N
b) UTM Zone 34N
c) UTM Zone 33N
d) UTM Zone 32N
e) UTM Zone 31N

8. Bir noktanın herhangi bir referans sistemindeki koordinatlarının, başka bir
referans sistemindeki koordinatlara dönüşümünün, koordinat sistemlerinden birinin
eksen doğrultularında kaydırılması, döndürülmesi ve koordinatların belli oranda
küçültülmesi ya da büyütülmesi ile sağlandığı dönüşüm türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Affin dönüşümü
b) Projeksiyon dönüşümü
c) Datum dönüşümü
d) Yükseklik dönüşümü
e) Koordinat dönüşümü

9.
Yatay datumlarda farklılık mevutsa ve bu göz ardı edilirse komşu ülkelerin
birleşen haritaları arasında aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?
a) Uyum
b) Oturma
c) Kenarlaşma
d) Uyumsuzluk
e) Dengelenme

10.
…………, üç boyutlu bir koordinat sisteminden başka bir üç boyutlu koordinat
sistemine transformasyondur.
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Yukarıda boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a)

Polinom dönüşümü

b)

Yükseklik dönüşümü

c)

Datum dönüşümü

d)

Projeksiyon dönüşümü

e)

Affin dönüşümü
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