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ÖNSÖZ
Son yıllarda bilgi teknolojisi çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak
bilgisayar teknolojisinde ve yazılım sektöründe önemli gelişmeler olmuştur. Bilgi
teknolojilerinin gelişimi ile sınırsız bir uygulama alanı ortaya çıkmıştır. Bu sınırsız dünyanın
bir parçası olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analizler, sorgulamalar, raporlar ve sonuç
çıktılarının alınması konusunda bir hayli yol katedildi. Açık kaynak kodlu yazılım dünyası ile
birçok uygulama rahatlıkla geliştirilebilir hale geldi. CBS derslerinde de olmazsa olmaz olarak
teorik bilginin yanı sıra mutlaka uygulamalar yapılarak pekiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Bu ders kapsamında 14 bölümlük ders planı oluşturulmuştur. Ders notları ve 10 klasörden
oluşan uygulama dosyaları ile temel seviyeden orta seviyeye doğru CBS uygulamalarının
kavranılması amaçlanmıştır. Dersi alan bütün arkadaşlara faydalı olması dileğiyle.
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YAZAR NOTU
CBS Uygulamaları-1 dersinde bir dönem boyunca beraber CBS üzerine temel konular
incelenecektir. İncelenecek olan konular genel olarak şunlardır: Coğrafi bilgi sistemlerinde
temel kavramlar, CBS ve uzaktan algılama, ArcGIS genel özellikleri, veri ve haritaların temel
özellikleri, temel ArcMAP uygulamaları, veri tipleri ve özellikleri, tematik harita yapımı, raster
verilerin sayısallaştırılması, veri dönüşümü ve görüntü analizi, çıktı işlemleri, mekânsal analiz,
alan hesaplama, en kısa yol analizi, görünürlük analizi uygulamalarıdır.
Bu ders içerisinde CBS ile ilgili yukarıda verilen başlıklar 14 haftalık 14 bölüm içerisinde
sunulmuştur. Ayrıca 10 uygulama klasörü de ders notlarına ait uygulama verilerini
içermektedir. Her bir bölümün öncesinde bölüm içerisindeki konulara ait ilgi uyandıran sorular,
bu bölümden elde edilecek kazanımlar ve konulara ait anahtar kavramlar verilmiştir. Bölüm
sonlarında da yine konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalara ait sorularla
birlikte, bölümün kısa özeti ve örnek sorular verilmiştir. Bölüm sonundaki çoktan seçmeli ve
boşluk doldurma soruları, bölümdeki konuların anlaşılıp anlaşılmadığını kavramanız için
hazırlanmış olup, sınavlara da hazırlık olması bakımından çözmeniz tavsiye edilmektedir.
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1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Tanımı
1.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Bileşenleri
1.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde Veri Yapısı
1.4. Harita ve Projeksiyonlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- CBS kavramı ne anlatmaktadır?
2- CBS’nin bileşenleri nelerdir?
3- CBS’de kaç tür veri kullanılmaktadır?
4- CBS’de kullanılan harita ve projeksiyonlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Coğrafi Bilgi
Sistemleri’nin Tanımı

Kazanımın

Kazanım
CBS’nin

tanımı

kapsamının

ne

ve Okuyarak,

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

olduğunun araştırarak

kavranması.

yaparak.

CBS’nin bileşenleri hakkında

Sistemleri’nin Bileşenleri

bilgi sahibi olur.

Harita ve Projeksiyonlar

yaparak.

CBS’deki veri yapısı ve harita Okuyarak,
özellikleri

elde

edileceği veya geliştirileceği

Coğrafi Bilgi

CBS’de Veri Yapısı

nasıl

hakkında

sahibi olunur.

bilgi araştırarak
yaparak.
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Anahtar Kavramlar
1- Coğrafi Bilgi Sistemleri
2- CBS’nin Bileşenleri
3- Veri Yapıları
4- Harita ve Projeksiyon
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Giriş
Bu başlık altında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarına geçemeden önce CBS’nin
tanımı, bileşenleri, veri yapıları ve harita ve projeksiyonlar gibi temel konuların hatırlatılması
amacıyla genel bilgiler üzerinde durulacaktır. Bunda amaç CBS uygulamaları sırasında sıklıkla
kullanılacak olan terimlere ön hazırlık olması ve aşinalık kazanılmasıdır.
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1.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Tanımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ni, yer bilimlerinde yer alan disiplinler farklı amaçlar için
kullanmaktadır. Bu farklı disiplinler kendilerine göre tanımlama yapmıştır. Biz de pratik olarak,
CBS’yi koordinatlandırılmış mekâna ait verilerin girildiği, analiz edildiği ve görsel sunumunun
yapılabildiği bir bilgisayar sistemi olarak tanımlayacağız. Daha detaylı tanımlama yapılacak
olursa CBS;
Bilgisayar temelli bir sistem olup, koordinatlandırılmış coğrafi verilerin
§

Üretimi ve hazırlanması

§

Yönetimi (depolama, bakım ve güncellemesi)

§

İşleme, sorgulama ve analizi,

§

Sunumu ve raporlamasının

yapılabildiği yazılım, donanım ve yöntemler bütününe denir.
Dolayısıyla herhangi bir veriyi CBS’de değerlendirebilmek için, koordinatlandırılmış olma
zorunluluğu vardır.
1.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Bileşenleri
CBS’nin temelini kuran ve fonksiyonlarının yerine gelmesini sağlayan altı bileşeni vardır
(Yomralıoğlu, 2006). Bu bileşenler; donanım, yazılım, insan, veri, metot ve ağdır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1. CBS’nin bileşenleri (URL-1)
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Donanım (Hardware): CBS yazılımlarının bir platformda çalışması gerekmektedir. CBS
yazılımlarının çalıştırılacağı yerler günümüzde bilgisayar teknolojisinin özelliklerini içinde
barındıran sistemlerdir. Buna ek olarak yan donanım şeklinde nitelendirilen yazıcı (printer),
çizici (plotter), tarayıcı (scanner) ve sayısallaştırıcı (digitizer) gibi araçlar CBS’de önemlidir.
Donanım sistemlerindeki tercihler genelde kişisel bilgisayarlar olabildiği gibi çok kullanıcılı ağ
donanımlı bilgisayarlar da olabilmektedir. Fakat önemli olan noktalardan bir tanesi
bilgisayarların yazılımları performanslı şekilde çalıştırabilecek, yeterli düzeyde işlemciye,
detaylı bilgi girişi ve girilen bilgilerin depolanmasına elverişli bir hafızaya sahip olmasıdır.
Yazılım (Software): Mekansal bilgiyi depolama, analiz etme ve görüntüleme özelliklerine sahip
olan CBS yazılımlarıdır. Günümüzde kullanılan CBS yazılımlarından bazıları; ArcMAP,
MapInfo, QGIS, uDIG, Grass vs.’dır. CBS yazılımları, kullanıcıların yapmak istediği bütün
istekleri karşılamasına karşın, kendi kullanıcı arayüzleri farklılıklar gösterir. Bu durum her
kullanıcıya ait CBS yazılımı kullanma alışkanlığı oluşmasını sağlar. CBS ile birçok fonksiyona
olanak sağlayan bir yazılımda olması gereken temel özellikler;
Ø Coğrafi veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli araçları bulundurması,
Ø Veritabanı yönetim sistemine sahip olması,
Ø Konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemesi,
Ø Ek donanımlar ile olan bağlantılar için arayüz desteğidir.
İnsanlar (People): CBS’de önemli bileşendir. CBS kullanıcıları, sistemleri dizayn eden ve
koruyan uzman kişilerden günlük işlerine yardımcı olarak kullananlara kadar geniş bir kitleye
sahiptir. Fakat bütün kullanıcılar hemen hemen coğrafi veri, veri kaynakları, ölçek, doğruluk
ve yazılım ürünleri gibi bilgilere sahiptirler. Dolayısıyla CBS uzmanları gerçek zamanlı
mekânsal problemleri çözme becerisine sahip olurlar (URL-2).
Veri (Data): Konumsal veri ve veriye ait öznitelik bilgisini içinde barındıran mekânsal veri
CBS’nin temelini oluşturur. Bu veriler farklı şekilde temin edilebilir. Farklı kurumlardan ya da
ticari şirketlerden farklı yollarla alınabilir. Sayısal haritalar CBS için önemli girdi verileridir.
Haritalar üzerinde yer alan objelere ait özniteliksel veriler de oluşturulan sayısal verilere entegre
edilebilir. CBS, mekânsal veriyi diğer veri kaynakları ile entegre edebilir ve oluşturulan
veritabanı kullanılabilir. CBS için önemli bir bileşen olmakla birlikte elde edilmesi oldukça zor
olarak kabul edilir. Veri üretim kaynaklarının çokluğu, dağınıklığı, farklı yapılarda olması
büyük zaman ve maliyet kaybını beraberinde getirmektedir.
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Metotlar (Methods): CBS projelerinde başarı oranı, amaca uygun model ve uygulamaların iyi
planlanmasına bağlıdır. Harita üretiminde kullanılan farklı teknikler mevcuttur. Bu yöntem;
raster veriden vektör veriye direk dönüşüm şeklinde olabildiği gibi görüntünün tarandıktan
sonra sayısallaştırılması şeklinde de olabilmektedir. Bu yöntemden farklı olarak sayısal
haritanın kaynağı yersel ölçüm yapan şirket tarafından hazırlanmış harita olabilir. Buna benzer
şekilde farklı yöntemler vardır.
Ağ (Network): Hızlı şekilde gelişen teknoloji sayesinde internet hızında önemli derecede artış
sağlandı. Bu gelişmeler neticesinde bilgi paylaşımı kolaylaşmıştır. Yaşanan gelişmeler
neticesinde CBS, çoğunlukla internete bağımlı hale gelmiş ve karmaşık coğrafik verilerin
temini ve paylaşımında önemli olmuştur.
İnternet sağlayıcıları, CBS ile yapılan uygulamaları kullanıcılara ulaştıran araç haline
dönüşmüştür. Bu durumun oluşmasında geniş kullanıcılı bir platforma sahip olması, birçok
türdeki veri alışverişinde standarda sahip olması, kullanıcılar arasındaki bağlantıyı düşük
maliyetli olarak gerçekleştirmesi etkilidir (Yomralıoğlu, 2006, URL-2).
1.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde Veri Yapısı
CBS’de veri yapısını kavrayabilmek için öncelikle dünya üzerinde meydana gelen coğrafi olay
ve bilginin ne olduğunun netleştirilmesi gerekmektedir. Coğrafi bir olay; tanımlanabilen, belirli
bir lokasyona konumlandırılabilen ve belirli bir zaman aralığına konabilen bir varlığın ortaya
çıkmasıdır. Eğer bu üç özellikten örneğin konum bilgileri eksik olsa, coğrafi olayı dünya
üzerindeki gerçek konumuna oturtmakta zorlanırız ve veriler arasındaki ilişkinin kurulması da
gerçekleşmez. Böylece coğrafi bilgiyi oluşturan konum, tanımlayıcı öznitelik bilgisi ve coğrafi
varlığın diğer varlıklarla ilişkisi (topoloji) bilgilerini coğrafi olaylar bünyesinde barındırır.
Coğrafi olayları sahip oldukları özelliklere bağlı olarak kategorize edebilmek için öncelikle
CBS’de gösterilmek istenen olayın ne olduğu ve nerede olduğunun tanımlanması
gerekmektedir. Bunun için öncelikle bir tanımlama üretmeli veya en azından bir isim ve diğer
yandan da koordinatlamasını yapmalıyız. Ayrıca coğrafi olayların bazıları bulundukları
mekânda her yeri kaplarken, bazıları da ancak belirli alanlarda gözlemlenirler. Alan değerleri
bir hat boyunca ani değişmelere sahip olmayıp, iki nokta değeri arasındaki geçişler daha
dereceli ve yumuşaksa sürekli alanlar oluşur (hava sıcaklığı ve yükselti gibi, Şekil 1.2). Alan,
değişik sınırlandırılmış parçalara bölünür ve sadece her bir parça içindeki bütün noktaların alan
değerleri benzerlik gösterirse ayrık alanlar oluşur (İl-ilçe sınıflaması, jeolojik sınıflama, arazi
sınıflandırılması vb.). Alan haricinde mekânda yoğun olarak bulunan, ayırt edilen, ayrık ve
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sınırlandırılmış birtakım varlıklara ise obje (Coğrafi obje) ismi verilir. Bu objelerin arası
potansiyel olarak boştur veya tanımsızdır (Binalar, yollar, akarsular vb. Şekil 1.2).

Şekil 1.2. Değişik coğrafi olaylara örnekler (Töreyen vd., 2010).
Yukarıda bahsi geçen bütün coğrafi olayların bilgisayarda gösterimi temel olarak iki şekilde
gerçekleşmektedir:
a) Vektör Gösterimler (Vektör Veri Yapısı): Herhangi bir koordinat sisteminde x, y şeklinde
konum bilgileri ile gösterilir. Vektör veri, CBS’de nokta, çizgi ve alan veriler ile temsil
edilirler (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Değişik vektör gösterim şekilleri.
Nokta (Point) Gösterim: Noktalar, tek bir koordinat çifti (x, y) olarak tanımlanır. Noktalar,
boyutu olmayan ve tek konuma sahip objelerin gösterimi için en ideal yöntemdir. Bu durum,
özellikle uygulamanın amacına, kullanılan ölçeğe bağlı olarak objenin sınırlarına bağlılık
gösterir. Bir şehrin turist haritasında parklar nokta özellik olarak gösterilmezken, belki müzeler
ve telefon kulübeleri nokta özellik olarak gösterilirler.
Çizgi (Line) Gösterim: Birbirini izleyen bir dizi (x, y) koordinat serisi şeklinde sistemde
depolanan verilerdir. Çizgi verisi, yol, demiryolu, kanal, akarsu ve elektrik hatları gibi tek
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boyutlu objelerin gösteriminde kullanılır. Burada da amaca ve ölçeğe bağlılık gösterir. Turist
haritasındaki otobüs, metro ve araç yolları çizgi özellik olarak gösterilirler.
Alan (Polygon) Gösterim: Başladığı noktaya geri dönen, konum bilgisini içeren, x, y değerine
sahip olan ve grup şeklinde depolanan verilerdir. Örneğin; Ülke-il-ilçeler, göller, orman alanları
vb.
b) Raster Gösterimler (Raster Veri Yapısı): Birbirini çevreleyen hücrelerin (pixel) bir araya
gelerek oluşturduğu verilerdir (Şekil 1.4). Her bir hücre bazı tematik değere sahip olup
mekân üzerinde bir coğrafi olayı temsil eder. Tek bir raster hücrenin boyutuna raster
çözünürlüğü denir.

Şekil 1.4. Yükseklik verisinin raster gösterimi.
Ortada çerçeve içindeki alanın yakınlaştırılmış gösterimi. Sağda yer alan raster gösterimde her
bir hücrenin bünyesinde depoladığı yükseklik verilerinin gösterimi.
Coğrafi objelerin raster yapıda gösterilmesi üzerine şunları söyleyebiliriz: Alan objesinde raster
gösterimde sınır özellikleri hariç çok fazla bir bozulma söz konusu olmaz. Tabi bu özellik raster
gösterimdeki hücrelerin boyutlarıyla da ilişkilidir. Boyutlar büyüdükçe alan objesindeki
detaylar kaybolur, boyutlar küçüldükçe alan objesindeki detaylar daha iyi temsil edilirler. Çizgi
ve nokta objelerinin raster gösterimi, alan objesine göre daha kullanışsız olup, coğrafi objelere
ait veri kayıpları daha çok olmaktadır (Şekil 1.5). Coğrafi olay ve objelere ait raster ve vektör
gösterimlerin bazı avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1.5. Alan, çizgi ve noktanın raster ve vektör gösterimleri.
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Coğrafi olay veya varlıklara ait özelliklerin bilgisayar ortamındaki yukarıda belirtilen vektör ve
raster gösterimleri, varlıklara ait mekânsal verileri oluşturmaktadır. Mekânsal veri, coğrafi obje
ve nesnelerin konumunu, boyutunu ve diğer mekânlara ait verilerle olan ilişkisini belirler.
Coğrafi olay ve varlıklara ait tanımlayıcı birtakım veriler de mevcuttur. Mekânsal olmayan veri
(öznitelik verisi) olarak isimlendirilen bu veriler, coğrafi olay ve varlıklar hakkında her türlü
tanımlayıcı veriyi içine alır (Şekil 1.6). CBS’de bu veriler birbiriyle ilişkili olan verilerdir.
Mekânsal veriden mekânsal olmayan veriye, mekânsal olmayan veriden mekânsal veriye
ulaşmak kolaydır.
Tablo 1.1. Raster ve vektör veri modellerinin karşılaştırılması.
Raster Veri Modeli

Vektör Veri Modeli

Avantajları

Avantajları
•

•
•
•
•
•

Basit veri yapısına sahiptir
Kolay ve kullanışlı çakıştırma işlemi
yapılabilir
Uzaktan Algılama ürünleriyle
karşılaştırılması kolaydır
Aynı piksel büyüklüklerine sahip
olmasından dolayı simülasyon işlemi
daha kolaydır
Değişik şekilde konumsal analizlerin
yapılması kolaydır

•
•
•
•
•
•

Dezavantajları
•
•
•
•
•
•

Bilgisayarda çok geniş hacim kaplar
Mekânsal verinin çevre uzunluğu, alan
ve şeklinde bozulmalar ve hatalar oluşur
Ağ analizleri çok zordur
Projeksiyon dönüşümleri için uygun
değildir
Hücre büyüklükleri arttıkça mekânsal
veride kayıplar artar
Topoloji için uygun değildir

Bütünlük arz eden bir veri yapısına
sahiptir
Ağ analizleri için uygundur
Projeksiyon dönüşümlerine uygundur
Mekânsal verinin gösteriminde, ölçeğe
bağlı doğruluğa sahiptir
Mekânsal ve mekânsal olmayan veriye
ulaşma, güncelleme ve genelleme
mümkündür
Alan, uzunluk, çevre uzunluğu gibi
ölçüm değerleri gerçeğe daha yakındır
Topoloji için uygundur
Dezavantajları

•
•
•
•
•

22

Veri yapıları karmaşıktır
Çakıştırma analizleri için kullanışsızdır
Yüksek mekânsal değişkenlerin analizi
için uygun değildir
Uzaktan algılama ürünleriyle
karşılaştırılması zordur
Güncelleştirmesi fazladır

Şekil 1.6. Mekânsal ve mekânsal olmayan veriler (URL-3).
1.4. Harita ve Projeksiyonlar
Harita: Yeryüzünde bulunan herhangi bölüm ya da parçanın, kuş bakışı görünümünün
matematiksel ifadelerle belirlenen ölçeğe göre kendine has işaretler yardımıyle düzlem üzerine
aktarılmasıdır. Haritalar ölçeklerine göre 3’e ayrılır (Şekil 1.7);
1. Küçük ölçekli haritalar: 1/100.000 <
2. Orta ölçekli haritalar: 1/25.000 – 1/100.000 arası
3. Büyük ölçekli haritalar: < 1/25.000
Haritalar belirli bir amaç doğrultusunda üretilirler. Buna göre haritaları kendi arasında ikiye
ayırmak mümkündür;
1. Genel Haritalar: Topografik, Bölge, Dünya vb.
2. Özel Haritalar (Tematik Haritalar): Kadastro, Kent, Yol vb.
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Şekil 1.7. Farklı ölçeklerdeki haritalara örnekler (Ocak vd., 2013).
Projeksiyon: Harita projeksiyonu, düz şekilde ifade edilemeyen yüzey üzerindeki bilgilerin,
matematik ve geometrik eşitlikler kullanarak harita düzlemine geçirilmesi olarak düşünülebilir.
Yerküre elipsoid şeklinde olmasına rağmen, matematiksel ifadelerle daha kolay ve daha
anlaşılır olması açısından küre şeklinde kabul edilir. Küre, 3 temel yüzey üzerine iz düşürebilir
ve harita üretmek için bu yüzey açılır. Yüzeyler; düzlem, silindir ve konik şeklinde
isimlendirilir (Şekil 1.8). Yüzeylerden her biri, kendine has izdüşürülerek oluşturulan
projeksiyonların bazı özellikleri vardır. Bunlar;
Silindirik Projeksiyonlar:
§

Yeryüzünün kesiksiz sürekli bir şekli sağlanır.

§

Ekvator yakınındaki ülkelerde şekil bozukluğu olmaz.

§

Görüntü üst ve alt kısımlarına uzaklaştıkça ülkeler arası mesafe artar.

§

Kutup görüntülerinde şekil bozukluğu olur.

§

Alan büyüklüğü, görüntünün birçok kısmında korunur.

§

Merkator ve Transverse Merkator bu tür projeksiyonlardır.
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Konik Projeksiyonlar:
§

Alan bozukluğu olur.

§

Görüntünün tabanına doğru uzunluk bozulması oldukça artar.

§

Ölçek, görüntünün birçok kısmında korunur.

§

Polikonik ve Lambert Konformal bu tür projeksiyonlardır.

Düzlemsel Projeksiyonlar:
§

Yeryüzünün sadece belli bir kısmı görülebilir.

§

Bütün parçaların birleşme kenarlarında şekil bozulması olur

§

Uzunluk, görüntünün birçok kısmında korunur.

§

Kutbi, Ekvatoral, Eğik projeksiyonlar örnek olarak verilebilir.

Şekil 1.8. Harita projeksiyonları (Töreyen vd., 2010)
Koordinat Sistemleri: Daha önce de belirtildiği gibi, dünya yüzeyindeki mekânsal verilerin her
birisi konumsal veriye sahiptir. Bu verilerin konumlarını belirlemek için değişik türde koordinat
sistemleri kullanılmaktadır. Burada coğrafi koordinat sistemi ve UTM koordinat sistemleri
üzerinde durulacaktır.
Coğrafik Koordinat Sistemleri
Dünya üzerindeki herhangi bir nesne ya da objenin konumunu bulmak için, dünyayı saran bir
koordinat ağının varlığı kabul edilmiştir. Coğrafi koordinat ağı olarak adlandırılan bu ağ,
paralel ve meridyenlerden oluşmaktadır. Dünyayı kuzey ve güney olarak iki eşit parçaya ayıran
çizgiye Ekvator çizgisi denir ve başlangıç paralelini (00) oluşturur. Ekvatorun kuzey ve
güneyinde paraleller 10 ’lik aralıklarla çizilmiştir. Kuzeydekiler 90 tane olup kuzey paralelleri,
güneydekiler de 90 tane olup güney paralelleri ismini alır ve toplamda 180 tanedirler.
Ekvatoru dik olarak kuzey-güney doğrultusunda kesen, kutuplardan ve yerin merkezinden
geçen çizgilere de meridyen ismi verilir. Başlangıç meridyeni (00) Londra’da (İngiltere)
Greenwich Gözlemevi’nden geçtiği kabul edilerek, 180 tane Greenwich’in doğusunda, 180 tane
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de batısında olmak üzere 360 tanedir. Greenwich’in doğusunda kalanlara Doğu Meridyenleri,
batısında kalanlara ise Batı Meridyenleri ismi verilir.
Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığını yer merkezinden gören açıya o noktanın
enlemi (latitude) denir ve ɸ (fi) işaretiyle temsil edilir. Bir noktadan geçen meridyen düzlemi
ile başlangıç meridyen düzlemi arasında kalan açıya o noktanın boylamı (longitude) denir ve λ
(lamda) işareti ile gösterilir (Şekil 1.9).

Şekil 1.9. Coğrafi koordinat sistemi ve Dünya üzerindeki bir noktanın enlem ve boylamının
gösterimi (Ocak vd., 2013).
Enlem ve boylamlar derece (o) yanında dakika (’) ve saniye (’’) cinsinden ifade edilirler.
Türkiye 260 – 450 doğu meridyenleri ile 360- 420 kuzey paralelleri arasında yer alır. İstanbul ise
280 58’ 14’’ doğu boylamı ve 410 00’ 28’’ kuzey enleminde yer alır.
UTM (Universal Tranverse Mercator) Koordinat Sistemleri
UTM projeksiyonu Transvers Merkator (Gauss-Kruger veya Gaus Konformal olarak da bilinir)
projeksiyonu esas alınarak geliştirilmiştir. İkinci Dünya savaşından sonra Gauss Kruger
projeksiyonunda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle bu projeksiyon üretilmiş ve günümüz
itibariyle de dünya genelinde kullanılan bir projeksiyon olmuştur.
UTM projeksiyonunda, 1800 meridyeninden başlamak üzere dünya 60’lik boylam aralıklı 60
dilime bölünmüştür. Dilimler 1’den başlayarak doğuya doğru 60’a kadar numaralandırılmıştır
(Şekil 10). Her bir dilim bir projeksiyon sistemini belirtir. Silindir, dilimin orta meridyeni
boyunca dünyaya teğet alınır. Böyle bir dilimin 30 sağı ve 30 solu aynı bir dilim içinde yer alır.
Projeksiyon diliminin numarası (DN) biliniyorsa o dilim için orta meridyeninin
hesaplanmasında λ0 = [(DN) x 60 – 30] – 1800 formülü kullanılır. Örneğin, 35. dilimin orta
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meridyeni formüle konduğunda 270 olarak bulunur. Dolayısıyla 35. dilimin sınırlarını 270
meridyeninin 30 sonrası ve 30 öncesi olan 240 ve 300 meridyenleri oluşturmaktadır.
Ülkemiz 60 UTM zonlarından 35, 36, 37 ve 38 zonları içinde kalmaktadır (Şekil 1.10).
Türkiye’de 1: 25000 ölçekli temel haritalarda 60 dilim genişlikli Gauss-Krüger sistemi esas
alınmıştır. 1: 5000 ölçekli Standart Topografik ve Standart Topografik Kadastral haritalar 30
dilim genişlikli Gauss-Krüger sisteminde üretilmiştir.

Şekil 1.10. UTM koordinat sistemi (URL-4)).
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Uygulamalar

1- CBS kullanılarak yapılabilecek işlemler hakkında araştırma yapınız.
2- CBS yazılımlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları

1- CBS’nin kullanıldığı işlemlerde kullanılan veri yapıları hakkında bilgi veriniz?
2- CBS yazılımlarının isimleri nelerdir ve bu yazılımlardan hangisi en fazla kullanım alanına
sahiptir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
CBS’nin uygulama konularına geçmeden önce bazı genel bilgiler verilmiştir. Bunlardan
birincisi CBS’nin tanımıdır. Farklı tanımlamalardan bahsedilmiştir.
CBS’yi oluşturan temel fonksiyonlarının yerine gelmesini sağlayan 6 önemli bileşen
bulunmaktadır. Bunlar; donanım, yazılım, insan, veri, metot ve ağdır. CBS’de kullanılan veri
yapılarından bahsedilmiştir. Bu veri yapılarının avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur.
Bunlardan vektör verilerde coğrafi veriler nokta, çizgi ve alan olarak temsil edilirken, raster
veriler ise hücrelerle temsil edilirler. Bu şekilde vektör ve raster olarak gösterilen mekânsal
verilerin bir de mekânsal olmayan sözel verileri bulunmaktadır.
Harita projeksiyonu, düz olmayan yüzey üzerindeki bilgilerin, matematik ve geometrik
bağlantılardan faydalanarak harita düzlemine geçirilmesine denir. Yerküre elipsoid olmasına
rağmen matematiksel tanımlarda basit ve anlaşılır olması nedeniyle küre olarak kabul edilir.
Küre üç temel yüzey üzerine iz düşürebilir ve daha sonra harita üretmek için bu yüzey açılır.
Bunlar Düzlem, Silindir ve Konik yüzeylerdir. Koordinat sistemleri de coğrafi ve UTM
koordinat sistemleri olarak iki şekilde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin bileşenlerinden birisidir?
a) Yol
b) Köprü
c) Bina
d) Çizici
e) İnsan
2. - CBS verilerini işlemeye yarar.
- Günümüzde bilgisayarların yanı sıra mobil aygıtlara bile yüklenebilir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özellikleri tanımlar?
a) Donanım
b) Yazılım
c) Veri
d) İnsan
e) Metot
3. Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin tanımı içinde yer alan özelliklerinden birisidir?
a) Veri üretmek
b) Veri madenciliği
c) Makine öğrenmesi
d) Derin öğrenme
e) Veriyi taşımak
4. “CBS kullanıcıları, sistemler kullanarak …………..…….. yardımıyla analizler gerçekleştirir
ve bu analizler sonrasında yapılan analizler başarılı bir şekilde sunulur”.
Yukarıda verilen boşluk en güzel hangi şekilde doldurulur?
a) İnsan
b) Donanım
c) Veri
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d) Metot
e) Yazılım
5. Aşağıdakilerden hangisi konik projeksiyonların özelliklerinden değildir?
a) Alan bozukluğu olur.
b) Görüntünün tabanına doğru uzunluk bozulması oldukça artar.
c) Ölçek, görüntünün birçok kısmında korunur.
d) Polikonik ve Lambert Konformal bu tür projeksiyonlardır.
e) Uzunluk, görüntünün birçok kısmında korunur.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Eğri bir yüzey üzerindeki bilgilerin, matematik ve geometrik kurallardan yararlanarak harita
düzlemine geçirilmesine …………………… denir.
7. Küre ancak 3 temel yüzey üzerine iz düşürebilir ve daha sonra harita üretmek için bu yüzey
açılır. Bunlar ……………. , ……………… ve …………………. yüzeylerdir.
8. Yeryüzüne ait herhangi bir bölümün kuş bakışı görüntüsünü matematiksel yöntemlerle belli
bir ölçeğe göre, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine aktarma işlemine ………… denir.
9. Coğrafi olay ve varlıklar hakkında her türlü tanımlayıcı veriye ……………………… veri
denir.
10. Coğrafi bilgiyi depolama, analiz etme ve görüntüleme özelliklerine sahip olan
………………. dır.

Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) a, 4) c, 5) e, 6) harita projeksiyonu, 7) Düzlem, Silindir, Konik, 8) harita,
9) mekânsal olmayan (sözel), 10) CBS yazılımları.
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2. CBS VE UZAKTAN ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. Uzaktan Algılamanın Temelleri
2.2. Uzaktan Algılamada Enerji Kaynakları
2.3. Uzaktan Algılamada Sensörler
2.4. Uzaktan Algılamada Platformalar
2.5. Yeryüzü Görüntüleme Sistemleri
2.6. Görüntü ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Milli uydularımız hakkında bilgiler toplayınız.
2. Uzaktan Algılamada platformlar hakkında bilgiler toplayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sayısal
Yükseklik
Modeli Üretme

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

CBS’de özellikle yüzey analizleri için
önemli bir altlık veri olan SYM
üretiminin nasıl yapıldığı konusunda
bilgi sahibi olur ve uygulama yapar.

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

yaparak

CBS’de sürekli alan verilerinin yüzey
Gölgelendirme
Verisi Üretme

modellerinin üzerine bindirilmesinde Okuyarak,
önemli

katkısı

olan

gölgelendirme araştırarak

verisinin nasıl üretileceği hakkında bilgi yaparak
sahibi olur ve uygulama yapar.
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Anahtar Kavramlar
1. Hava fotoğrafı
2.Uydu görüntüsü
3. Landsat
4. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü
5. Sensör
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Giriş
Uzaktan algılama (UA) Coğrafi bilgi sistemlerinin temel veri sağlayıcılarındandır. Bu bölümde
UA’nın temel özelikleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
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2.1. Uzaktan Algılamanın Temelleri
CBS’nin altı önemli bileşeni vardır. Bu bileşenler; yazılım, donanım, insan, veri, metot ve ağ
(network)’dır. Bu bileşenlerden veri bileşeni CBS’nin en önemli bileşenidir.
CBS’de veri, gerçek dünyadaki coğrafi olayların raster ve/veya vektör formatta depolanması
olarak tanımlanabilir. Raster veriler hücrelerden oluşurken, vektör veriler x, y koordinat
çiftlerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve nokta, çizgi ve alan olarak temsil edilirler.
Aynı zamanda veriler, mekânsal olmayan sözel nitelikte de CBS’de depolanabilirler. CBS’deki
mekânsal veriler, verinin temsil ettiği coğrafi olayın doğası gereği 2 boyutlu (x, y) ve 3 boyutlu
(z) olabildikleri gibi 4 boyutlu da olabilmektedir. Burada 4. boyut özelliği, verinin zaman
içindeki değişimidir. Dolayısıyla 4. boyut zamandır. CBS’deki mekânsal verilerle ilgili bütün
özellikler, uzaktan algılama metotlarıyla elde edebilir. Elde edilen bu veriler kolaylıkla CBS’ye
aktarılabilir. Uzaktan algılama metoduyla 2 boyutlu, 3 boyutlu ve hatta 4 boyutlu verileri
üretmek mümkündür.
Dünya üzerindeki coğrafi olaylarla çalışan bütün disiplinler gibi, coğrafyacılar da bir şekilde
gerek fiziki gerekse beşerî coğrafya konularında referanslandırılmış mekânsal veriye ihtiyaç
duyar. Bu verileri elde etmek için kullanılan metotlardan birisi de uzaktan algılamadır. Bu
nedenle, uzaktan algılamanın ne olduğu ve nasıl işlediğinin anlaşılması coğrafyacılar için önem
arz eder.
Temelde mekânsal verinin üretilmesinde iki önemli yöntem vardır. Bunlar; Yer/arazi temelli
metot ve uzaktan algılama metodudur.
Arazi temelli metotta; arazi gözlemleri, arazi çalışmaları yaparak yerinde ölçümle
gerçekleştirilir. Dolayısıyla gerçek dünyada ilgili lokaliteye gidilip bizzat ölçüm ve gözlem
yapmak bu metodun temelini oluşturur Arazide yapılacak gözlem ve ölçümler kullanılarak
mekânsal veritabanı oluşturulur.
Uzaktan algılama metodunda; hava kameraları, tarayıcılar veya radarlar gibi algılayıcılar
tarafından elde edilen görüntülerin kullanımıyla mekânsal veri tabanının oluşturulması
gerçekleşir Uzaktan algılama metodunun kullanılmasının anlamı, dünyanın belirli bir alanını
içeren görüntülerden bilgiyi üretmek demektir. Bunun arazi temelli yaklaşımdan farkını ise
sadece uydu görüntülerinden elde edilen bilgilerin kontrolü için araziye gidilmesi şeklinde
özetleyebiliriz.
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Mekânsal Veri ve Önemi
§

Coğrafyacı, herhangi bir şekilde referanslandırılmış mekânsal veriye ihtiyaç duyar.

§

Bu verileri toplar, işler, analiz eder ve karar verme mekanizmalarında kullanır.

§

Uzaktan Algılama daha çok referanslandırılmış mekansal verileri elde etme yöntemi
olarak karşımıza çıkar.

Değişik Bilim Dallarının Mekânsal Veri Gereksinimleri
Coğrafyacı

- Fiziki coğrafya özellikleri
- Beşerî coğrafya özellikleri
- Mekânsal – Zamansal Olaylar

Şehir Planlamacısı

- İzinsiz yapıların belirlenmesi
- Yapı tiplerinin belirlenmesi

Jeolog

- Yüzey minerolojisi ve yapısı ile ilgili bilgi

Klimatolog

- İklimsel değişikliğin varlığını ispatlamak
- El Nino gibi olayların nedenlerini bulmak

Uzaktan Algılamanın Tanımı; Uzaktan algılama ile değişik birbirine yakın tanımlamalar
mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir;
-

Herhangi bir temas olmadan bir obje hakkında bir şeyler söyleme sanatı veya bilimidir
(Fischer vd. 1976).

-

Dünya üzerindeki belirli objelerden anlamlı bilgiler üretmek üzere elde edilmiş görüntüleri
yorumlayabilmek ve dünyayı belirli bir uzaklıktan izlemeyi sağlayan araç, teknik ve
metotlardır (Buiten ve Clevers, 1993).

-

Elektromanyetik enerji ve cisimler arasındaki etkileşimi kaydeden görüntülerin elde
edilmesi, işlenmesi ve yorumlanması bilimidir (Sabins, 1996).

Bu tanımlamalar yanında bizim dersimizde kullanacağımız tanımlama Lillesand vd. (2004)
tarafından verilen tanımlamadır.
Buna göre uzaktan algılama; “Yeryüzündeki coğrafi varlıklarla herhangi bir fiziksel temasa
geçmeksizin, algılayıcılar ile elde edilen görüntülerin analiziyle coğrafi varlıklar hakkında bilgi
sahibi olma bilimi, tekniği ve sanatıdır”. Bütün bu tanımlamaların ortak yanı, dünya üzerindeki
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verinin sağlanabileceği herhangi bir objeyle fiziksel bir temasa geçmeksizin, uydular tarafından
elde edilen görüntüler üzerinde birtakım analizler yaparak o obje hakkında bilgi sahibi olma
özelliklerini barındırmasıdır.
Uzaktan algılama ile gerçek dünyadan mekânsal verilerin üretilmesine kadarki süreçte,
bilinmesi gereken bazı başlıklar; Elektromanyetik (EM) enerji, algılayıcılar ve özellikleri,
platformlar ve özellikleri, uydu görüntüleri, uydu görüntülerinin radyometrik ve geometrik
düzeltmeleri, görüntü zenginleştirme, yorumlama ve sınıflamadır.
Uzaktan Algılamanın Tarihi: Uzaktan algılama her ne kadar insanın var oluşundan buyana var
ola gelmişsede literatürdeki ilk başlangıcı fotoğrafların ortaya çıktığı 1800’lü yıllara
dayandırılır. 1800’lü yılların ikinci yarısında ve 1900’lü yılların başlarında fotoğraf makinaları
balon, güvercin ve uçaklara monte edilerek birtakım veriler elde edilmeye çalışılmıştır.
Özellikle 1. Dünya savaşında uçaklarla çekilen fotoğraflar askeri amaçlı olarak kullanılmıştır.
I. ve II. Dünya savaşları arasında hava fotolarının ve renkli fotoğrafların ortaya çıkması uzaktan
algılama tarihinde yeni bir dönemi başlatır. 1970 ve 80’li yıllarda uzaktan algılama ile ilgili
olarak ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Landsat uydusunu fırlatmış ve uzaktan algılamada
yeni bir dönem başlamıştır. Hava araçlarından uzay araçlarına doğru olan bu sıçrayış daha sonra
birçok devlet tarafından takip edilmiştir. 1990’lı yıllarda RADAR görüntüleri ve hiperspektral
görüntülerin de elde edilmeye başlanmasıyla uzaktan algılama kapsamı genişlemiştir.
Tablo 2.1. Uzaktan algılamanın tarihsel gelişimi
1839

Fotoğrafların ortaya çıkması

1909

Uçaklar fotoğraf çekmek için kullanılmıştır.

1910-20

I. Dünya savaşı sırasında fotoğraflardan faydalanılmıştır.

1920

Hava fotoları ortaya çıkmıştır.

1940

Renkli fotoğrafçılık

1950-70

Uydu algılaması kavramı bu tarihler arasında ortaya çıkmıştır. VHRR (Very
High Resolution Radiometer) meteorolojik amaçlı uydular kullanılmıştır.

1962

Uzaktan Algılama kavramı ortaya çıkmıştır.
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1972

Kara parçasını araştırmak amaçlı LANDSAT 1 uydusu kullanılmıştır. 30×30
m çözünürlüğünde.

1982

LANDSAT 1 içine Thematic Mapper lar yerleştirildi.

1986

SPOT uydusunun (Fransız) kullanımı. Çözünürlük 10 × 10 m. Tarım, orman,
sulak alanlar, madencilikte o tarihlerde kullanılmıştır.

1980-1990 Hindistan, Rusya ve Japonya uydu sahibi oldu.
1990

Radar görüntülerinin kullanılmaya başlanması

Günümüz

Farklı spektral, mekânsal ve zamansal çözünürlükte birçok uydu mevcuttur.

Uzaktan Algılama’nın ana bileşenleri;
§

Enerji,

§

Atmosfer,

§

Algılanan,

§

Algılayıcı,

§

Analiz ve Uygulama.

Uzaktan algılamada enerjinin kaynağı güneştir. Güneşten gelen elektromanyetik (EM)
spektrumların dünya ile etkileşime girmesi ile canlı yaşamı başladığı gibi uzaktan algılamanın
da başlamasına neden olur. Güneşin ürettiği EM spektrumlar uzaktan algılamanın başlangıç
bileşenidir.
Uzaktan Algılamanın Avantajları
§

Sayısaldır: Uydu görüntüleri sayısal verilerdir.

§

Hızlıdır: İstenen alana yönlendirilebilirler.

§

Ucuzdur: Çok geniş alanların, ulaşılamayan alanların çalışabilmesi birçok masrafı
ortadan kaldırması bakımından ucuzdur.

§

Globaldir: 1 m2 ‘den Dünya’nın tamamına kadar genişlikte çekim yapabilirler.

§

Güncellenebilir: Mekâna ait görüntüler, uyduların zamansal çözünürlüğüne bağlı olarak
güncellenebilirler.

§

Ayrıntılıdır: Çalışmanın içeriğine bağlı olarak değişik mekânsal çözünürlüğe sahip
uydular vardır. Piksel boyutu 0.30 mt.’ye kadar inen uydu görüntüleri mevcuttur.
42

§

Güvenilir: Uydu görüntüleri yerden yansıyan ışınların kaydedilmesi olduğu için
yeryüzündeki mevcut durumu olduğu gibi yansıtırlar.

§

Esnektir: Uydu görüntüleri sadece bir amaç için kullanılmazlar. Birden çok amaç için
de kullanılabilir.

2.2. Uzaktan Algılamada Sensörler
Elektromanyetik enerjiyi ölçen ve kaydeden alete algılayıcı (sensör) denir. Algılayıcılar(sensör)
iki grupta incelenir (Sesiören, 1998);
Pasif (sensör)Algılayıcılar: Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar ve kendileri enerji
üretemezler. Pasif algılayıcıların kullandığı enerji genellikle güneş, bazen de dünyanın
kendisidir. Pasif Sensörlerin kaydettiği spektrum aralığı Gama ışınları – mikrodalgalara kadarki
aralıktır. En eski ve en fazla kullanılan pasif algılayıcı örneği fotoğraf makinalarıdır.
Aktif (sensör)Algılayıcılar: Bu algılayıcılar harici enerjiye ihtiyaç duymayıp kendi enerjilerine
sahiptirler. Pasif sensörlere kıyasla dış etkenlerden daha az etkilenirler. Aktif algılama metotları
Radar (Radio detection and Ranging), Lidar (Light Detection and Ranging) ve Sonar’ı (Sound
Navigation Ranging) içine alır.
Pasif Algılayıcılar
1- Gama Işını Spektrometre:
§

Toprak veya kayaların yüzeyleri tarafından yayılan bir kısım gama ışınlarını ölçer.

§

Belirli bir dalga boyunda ölçülen enerjiyle, yüzeydeki belirli mineraller hakkında bilgi
elde edilir. Bundan dolayı mineroloji çalışmalarında öneme sahiptir.

§

Çok kısa dalga boyuna sahip olduklarından atmosferik soğrulmaya çok fazla uğrarlar.
Bundan dolayı, ancak yerden birkaç yüz metre yukarıda, alçaktan uçan uçaklar ile bu
dalga boyları ölçülebilir.

§

Gama ışınlarını yayması bakımından Potasyum (K), Toryum (Th) ve Uranyum (U)
minerallerinin belirlenmesinde daha çok kullanılırlar.

2- Hava Kameraları:
§

Uçaklarda bulunan dijital kamera sistemi, lens ve filmlerden oluşmaktadır.

§

Bu sistemin kaydettiği spektrum aralığı 0.4 – 0.9 µm arasıdır.
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§

Hava fotoğrafları, stereo hava fotoğraflarıyla birlikte çok fazla kullanım alanına
sahiptir. Bunlardan en önemlisi orta ve büyük ölçekli topografik haritalamalarda ve
kadastral haritalamadaki kullanımıdır.

Şekil 2.1. Hava fotoğrafları (URL-5)
Hava fotolarının kullanımı 20. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. Bundan dolayı uzaktan
algılamanın en eski ve halen en yaygın olarak kullanılan bir tekniğidir. Hava fotoları
ormancılar, jeologlar, jeomorfologlar ve şehir plancıları için kullanışlı bir kaynaktır.
Hava fotoları iki ana kategoriye ayrılmıştır. Bunlar dikey ve oblik hava fotolarıdır Haritalama
uygulamalarının çoğunda dikey hava fotoları kullanılır. Dikey hava fotoları bazen iki farklı
bakış açısına bağlı olarak ve belirli bir bindirme oranına sahip olan stereo şeklinde de elde
edilir. Bu da algılanan yüzeyin üç boyutlu görüntüsünün elde edilmesi ve yorumlanmasında
kullanılır. Kamera ekseninin dikey olmadığı durumlarda ise oblik fotolar üretilir.
Video Kameralar:
•

Daha çok verileri kaydetmek için kullanılır.

•

Bu sistemin kaydettiği spektrum aralık daha çok görünür dalga boyu olmakla birlikte
bazıları yakın kızılötesi spektrumu da kaydeder.

•

Geçmişte analog video kameralar daha fazla yaygın iken günümüzde dijital video
kameralar daha fazla yaygındır.

Görüntü Spektrometre (Hiperspektral Görüntüleyici):
•

Spektrometre birçok (64-256) ve dar band aralığını (5 nm – 10 nm) kaydeder.

•

Kaydedilen spektral yansıma eğrisi, ölçülen materyalin kimyasal bileşimi ve
mikroskopik yapısına bağlı olarak değişir.
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•

Görüntü spektrometresi, yeryüzeyinin mineral içeriği, yüzey sularının klorofil içeriği
veya su yüzeyindeki asılı maddelerin tespitinde kullanılır.

Bu görüntüde deniz içerisindeki çok küçük unsurlardan oluşan asılı yükler hiperspektrometre
görüntüleyici ile kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Kırmız renkler asılı yükün fazla
olduğu alanları gösterirken mavi renk asılı yükün olmadığı alanları göstermektedir.
Termal Tarayıcılar:
•

Termal tarayıcılar spektrumun 8 – 14 µm aralığını kaydeder. Bu dalga aralığı direkt
olarak objelerin sıcaklıklarıyla ilgilidir.

•

Hava tahminlerinde gerekli olan bulut, yer ve deniz yüzeyi sıcaklıkları tahmini için
termal tarayıcıların olduğu uydu sistemleri kullanılır.

•

Termal tarayıcılar ayrıca kuraklıkların tarım ürünleri üzerindeki etkilerini ortaya
çıkartmada ve yeraltı kömür yangınlarını belirlemede kullanılır.

Mikrodalga Radyometre:
•

Uzun dalga boyları olan 1 – 100 cm aralığını kaydeder.

•

0 Kelvin sıcaklığın (-237 derece) üzerindeki ısıya sahip objeler radyasyon yayar
(Blackbody radiation). Bu radyasyon oldukça az olduğu için geniş alanların ölçümü
yapılır ve dolayısıyla mekânsal çözünürlüğü düşüktür.

•

Pasif mikrodalga radyometreler, mineral araştırmalarında, toprak haritalamalarında,
toprak nemliliği tahminlerinde, kar ve buzulları belirleme gibi alanlarda kullanılır.

•

Aktif sistemler, pasiflere göre kendi enerjilerini kendileri üretmesi bakımından
ayrılırlar. Dolayısıyla dalga boyu ve özellikleri kolay bir şekilde ayarlanabilir. Bu
sistemlerin en önemli özelliklerinden birisi de gece-gündüz görüntü elde
edebilmeleridir.

Algılayıcılar (Sensör)
Aktif Algılayıcılar
•Lazer Tarayıcılar
•RADAR
•Radar Altimetre
•SONAR
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Lazer Tarayıcılar:
§

LIDAR (Light Detection and Ranging) en tipik örneğidir. Lidar, görünür ve yakın infrared
dalga boylarını yeryüzüne pulslar şeklinde gönderir (saniyede binlerce). Bunlardan bazıları
geri yansır. Bu geri yansıyan pulsların geri dönüş zamanları ve yoğunlukları ölçüm
parametresi olarak kullanılır.

§

Lidar ile gün içinde ve gece vakti yüzey taraması yapılabilir. Lidar ile yükseklik belirlenir,
hedeflerin içine nüfuz etmesiyle ağaç yükseklikleri, dış yüzey özellikleri ve fazla derin
olmayan suların derinlikleri belirlenebilir.

§

Lazer tarayıcılar, helikopter, uçak ve araçlara monte edilebilir. Lazer tarayıcılar ile çok
detaylı ve yüksek çözünürlükte Sayısal Arazi Modelleri (SAM) (Digital Terrain Model –
DTM) ve 3 Boyutlu şehir modelleri üretilebilir.

Lidar aleti uzay ve hava platformlarında kullanılır ve gece ve gündüz çalışabilir.
Radar (Radio Detection and Ranging):
§

Radarlar 1 – 100 cm arasındaki dalga boylarıyla çalışırlar.

§

Radar sistemleri aktif sensör kullanır. Kullanılan dalga boyu uzunluğuna bağlı olarak
bulutları geçebilir. Gece, gündüz ve bütün hava koşullarında görüntü üretebilirler.

Radarların çalışma prensipleri lazer tarayıcılara benzer ve sensörden gönderilen dalgaların
yeryüzündeki objelere çarptıktan sonra geri dönüş yoğunluğu ve zamanına bağlı olarak
görüntüler elde edilir. Radar algılayıcılarının ürettiği görüntüler pasif algılayıcılarına pek
benzerlik göstermez. Günümüzde iki türlü Radar sistemi vardır. Bunlar;
§

RAR (Real Aparture Radar) Sistemleri: Sinyalleri gönderen ve kaydeden anten
uzunluğu azdır ve buna bağlı olarak çözünürlük düşüktür.

§

SAR (Synthetic Aperture Radar) Sistemleri: Anten uzunluğu fazladır buna bağlı olarak
da çözünürlüğü yüksektir. Günümüzde birçok hava ve uzay radar sistemleri bu tip radarı
kullanmaktadır.

§

Radarlar, meteoroloji, hidroloji ve oşinografi çalışmalarında kullanırlar.

Radarlar aktif sensör olduklarından iki önemli avantaja sahiptir. Bunlar;
•

Veri elde etme herhangi bir zamanda (gece dahil) mümkündür. (Termal uzaktan
algılama gibi).
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•

Dalgalar aktif olarak üretilebildiği için sinyal karakterleri (dalgaboyu, polarizasyon,
geliş açısı gibi) tamamen kontrol edilebilir.

•

Optik uzaktan algılama gibi radar sensörleri de bir veya birden fazla bandla çalışırlar.
Bu bandlar harflerle ifade edilirler. Multi spekral bandlar gibi farklı radar bandları
objelerin farklı karakterleri hakkında bilgi verirler.

•

Polarizasyon radar uzaktan algılamada önemlidir. Radarların dalga boyunu gönderme
ve alma şeklindeki farklılıklar, farklı görüntülerin oluşmasını ve değişik bilgilerin elde
edilmesini sağlar.

•

Gönderilen ve alınan dalgalar dikey veya yatay ya da bunların kombinasyonları şeklinde
olabilmektedir.

•

Farklı polarizasyonlu ve farklı bandların kullanımıyla değişik ve spesifik konularda
uygulamalar yapılabilmektedir. Örneğin tarım alanlarını sınıflamak gibi.

VV Vertical gönderip – Vertical alıyor.
VH Vertical gönderip – Horizontal alıyor.
HV Horizontal gönderip – Vertical alıyor.
HH Horizontal gönerip – Horizontal alıyor.
Buna bağlı olarak dört şekil polarizasyon orataya çıkar. VV (vertical-vertical), dikey dalgayı
gönderip dikey geri alır; VH (vertical-horizontal), dikey gönderip yatay geri alır; HV
(horizontal-vertical), yatay gönderip dikey geri alır; HH (horizontal-horizontal), yatay gönderip
yatay geri alır.
Radarlar side-looking geometriye sahip olduklarından radar görüntüleri birçok geometrik ve
radyometrik bozulmalara maruz kalırlar. Arazinin yükseltisine bağlı olarak foreshortening,
layover ve shadows (gölge) problemleriyle karşılaşılabilir.
Aynı alanın iki stereo radar görüntüsüyle arazi yükseklik verisi elde edilebilir. Buna benzer
olan SAR Interferomeri (INSAR) hemen hemen aynı yerin iki görüntüsünü elde eder.
Çalışması, farklı zamanda aynı yerin görüntüsü şeklinde veya aynı anda iki farklı sensörün
görüntü elde etmesi esasına dayanır. Böylelikle yüzeyin yükseltisi, yüzeydeki deformasyonların
hassas olarak (5 cm ve altı) belirlenmesinde kullanılabilmektedir.
2.3. Yeryüzü Görüntüleme Sistemleri
Yeryüzü görüntüleme sistemlerini kendi içerisinde 5 grupta toplayabiliriz. Bunlar;
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•

Düşük çözünürlüklü sistemler (çözünürlük 1 km – 5 km arası)

•

Orta çözünürlüklü sistemler (çözünürlüğü 10 m – 100 m arası)

•

Yüksek çözünürlüklü sistemler (çözünürlüğü 10 m altında olanlar)

•

Hiperspektrometre sistemleri

•

Radar sistemleri

Düşük Çözünürlüklü Sistemler:
METEOSAT
ü Geostationary yörüngeye sahiptir.
ü Meteosat uyduları Eumetsat‘a (European Organisation for the Exploitation of
Meteorological Satellites) aittir.
ü İlk Meteosat uydusu 1977 de yörüngeye yerleştirildi. Günümüz itibariyle Meteosat 8-9 ve
10 aktif durumdadır.
ü Yağış tahminleri, yüzey sıcaklıkları, deniz yüzeyi sıcaklıkları, orman yangınları, volkanik
aktiviteler gibi konularda bilgi elde edilmesini sağlar (URL-6).
SEVIRI, sensörüne ait spektral bantlar meteorologlar açısından önemli olan olayların
incelenmesi için tercih edilir. Bu bantlar; Pankromatik (siyah-beyaz -PAN) bant, orta-kızılötesi
bantları ki bunlar atmosfer içerisindeki su buharı (WV) hakkında bilgi verir ve Termal
bantlardır (TIR). Termal verilerle bulutlu günlerde bulutların üst kısmına ait sıcaklıklar elde
edilir, bu da yağış tahmini için önemlidir. Bulutsuz havalarda termal verilerle kara ve deniz
sıcaklıkları izlenip anomaliler ortaya konabilmektedir.
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
§

NOAA

açılımı

National

Oceanic

and

Atmospheric

Administration’dır

ve

Amerika’nındır.
§

NOAA üzerindeki AVHRR (Advenced Very High Resolution Radiometer) sensörü
yeryüzünü gözlemlemek için uygundur.

§

İlk TIROS uydusuyla başlayan (1978) ve NOAA (1981) serisi ile devam eden
uydulardan oluşmaktadır. Günümüzde NOAA-19 uydusu aktif durumdadır.

§

Günümüzde NOAA, GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) ve
POES (Polar Orbiting Environmental Satellites) olmak üzere iki tür uyduyu bünyesinde
barındırır.
48

§

Birçok arazi ve su ile ilgili çalışmalarda kullanılır;

§

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının belirlenmesi,

§

Yağış tahminleri için bulutluluk haritalarının oluşturulması,

§

NDVI haritalarının (bitki çalışmaları için) oluşturulması vb.

Orta Çözünürlüklü Sistemler:
LANDSAT
§

Amerika’da NASA tarafından 1972 yılında başlatılan bir programla uzaya gönderimi
başlamıştır.

§

Landsat 1-2-3 ilk fırlatılan uydular olup ömürlerini doldurmuşlardır. Bunların
devamında Landsat 4-5 ve 7 uyduları gönderilmiştir.

§

Landsat 4-5 MSS (Multi Spectral Scanner) ve TM (Thematic Mapper) Landsat 7 ETM+
(Ehnanced Thematic Mapper), Landsat 8 (Operational Land Imager) sensörlerini içerir.

§

Günümüzde sadece Landsat 5, 7 ve son olarak 2013’te gönderilen 8 görüntüleri
kullanılmaktadır.

§

Arazi kullanımı/örtüsü haritalamaları, toprak haritalamaları, jeoloji çalışmaları, deniz
yüzeyi çalışmaları vb. çalışmalarda birçok uygulamalara sahiptir (URL-7).

TERRA/ASTER
§

EOS (Earth Observation System), sonradan ismi Terra olmuştur, NASA’nın
Yerbilimleri açısından önemli uydularından birisidir.

§

1999

yılında

fırlatılmış

olup,

MODIS

(Moderate

Resolution

Imaging

Spectroradiometer) ve ASTER’i (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflectance Radiometer) içine alan 5 uzaktan algılama aletini kapsamaktadır.
§

ASTER’de yer alan NIR bandları (3N ve 3B) 27.7° lik overlaya sahip olduğu için
yüksek kalitede SAM üretmede kullanılırlar.

§

ASTER sahip olduğu spektral çözünürlük ve mekânsal çözünürlüğe bağlı olarak birçok
çalışmada kullanım potansiyeline sahiptir (URL-8).

Yüksek Çözünürlüklü Sistemler:
RASAT: RASAT uydusu, Türkiye’nin ilk yerli yapım uydusudur.
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Buna göre RASAT uydusunda kırmızı bandın üstü (kızılötesi) bulunmamaktadır. MSS’te 15m
çözünürlükte olmasına rağmen pankromatikte 7.5 m olduğu için yüksek çözünürlüklü sistem
altında incelenmiştir.
ü RASAT, 17 Ağustos 2012 tarihinde Rusya’dan uzaya gönderilmiştir.
ü Görev ömrü 3 yıl olarak tasarlanmıştır.
ü RASAT uydusunun sistem mühendisliği ve sistem tasarımı Türkiye’de, yurtdışından
alınmış herhangi bir danışmanlık olmadan veya yurtdışından mühendislik desteği
alınmadan, TÜBİTAK UZAY’da görevli Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından
yapıldı ve tüm testler Türkiye’de gerçekleştirildi.
ü RASAT’tan elde edilecek uydu görüntülerinin, planlama çalışmalarında, ormancılık
alanında yapılan uygulamalarda, tarımsal uygulamalarda, görüntü işlemede, afetlerin
yönetilmesi gibi birçok alanda kullanılması düşünülmektedir (URL-9).
Göktürk-2
•

Göktürk-2

18.12.2012

tarihinde

Çin’den

uzaya

gönderilmiş

ve

yörüngeye

oturtulmuştur.
•

Göktürk 2 projesi, 13 Nisan 2007 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK
Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-TUSAŞ ortaklığı arasında imzanlanan anlaşma ile 1
Mayıs 2007’de yürürlüğe girmiştir.

•

409 kg ağırlığındaki uydu 2.5 metre çözünürlüğe sahiptir. TÜBİTAK UZAY
mühendisliğinde ve tüm görev bilgisayarlarının yazılımı ile görev bilgisayarı tamamen
Türkiye’de üretilmiştir. Göktürk-2’nin donanımlarının %80’ni yazılımlarının %100’ü
Türk mühendisleri tarafından yapılmıştır. Göktürk-2’ye ait ilk görüntüler 2013 Ocak
ayında alınmaya başlanmıştır (URL-10).

SPOT-5,6
•

Spot 5 2002 yılında yörüngesine oturtulmuştur mekansal çözünürlüğü biraz daha
arttırılmıştır. Spot 6 ise 2012 yılında uzaya gönderilmiş ve Spot-5’e göre mekânsal
çözünürlük arttırılmıştır.

•

Eklenen HSG cihazıyla pankromatik görüntülerde 2.5-5 m çözünürlükte, diğer renkli
görüntülerde ise 10 m çözünürlükte görüntü elde eder. Spot-6 da ise mekânsal
çözünürlük paknromatikte 1.5 m, multispektralde ise 8 m dir.
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•

Diğer SPOT görüntülerinin kullanıldığı alanlarda daha hassas veriler elde etmek için
kullanılmaktadır.

•

SPOT-5 ve devamındaki SPOT-6 yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözetleme uydusudur.
Fransız uzay ajansı tarafından başlatılan SPOT programının son ürünleri olan 5 ve 6
diğer serilere göre daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.

RESOURCESAT-1,2
•

Resourcesat-1 ISRO (Indian Space Research Organization) tarafından üretilmiş ve 2003
yılında, Resourcesat-2 ise 2011 yılında yörüngesine oturtulmuştur.

•

Halen veri alımına devam eden IRS 1C ve 1D programlarının bir devamı olan
Resourcesat-1,2, LISS4, LISS3 ve AWiFS ten oluşan 3 sensör taşımaktadır. Buna bağlı
olarak Resourcesat-1’in çözünürlükleri 6m – 70m arasında değişirken, Resourcesat-2
de çözünürlük 5.8 – 56 m arasında değişmektedir.

•

Hindistan daha çok tarımsal uygulamalar için bu uyduyu geliştirmiş olup birçok alanda
da kullanım olanağına sahiptir.

Bu uydulara ait görüntüler Landsat ve Spot görüntülerine ait görüntülere eş değer konumdadır.
QUICKBIRD-2
•

2001 yılında Amerika’dan fırlatılan uydu, Digital Globe adlı özel bir ABD şirketi
tarafından çalıştırılmaktadır.

•

Pankromatik görüntüler için 0.61 m, diğer multispektral bandlar için 2.5 m çözünürlükte
görüntü elde edilmektedir.

•

Quickbird-2 2003 yılından itibaren de stereo görüntü çekimine imkân sunmaktadır.

WOLRDVIEW-2
•

Ekim 2009 da yörüngeye yerleştirilmiştir ve yerleştirildikten 11 gün sonra ilk
görüntülerini göndermiştir.

•

Dünyanın en yüksek çözünürlüklü ve 8 bantlı uydusudur.

•

ABD Digital Globe kendi kaynaklarından bu uyduyu üretmiştir.

•

Coastal, Yellow, Red Edge ve NIR2 bandları mevcut bandlara eklenmiştir.

•

Coastal Band: Derin olmayan sulardaki su derinliğinin analiz edilmesi, klorofil içeriğine
göre vejetasyon tanımlaması

•

Yellow Band: Vejetasyon analizleri ve doğal renk elde edebilme için

•

Red Edge: Vejetasyon analizleri, doğrudan bitkilerin sağlığına yönelik çalışmalar
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•

NIR2 Bandı: NIR1 ile örtüşmekte fakat atmosferden daha az etkilenmekte, biomass ve
vejetasyon analizleri için (URL-11).

2.4. Görüntü ve Özellikleri
ü Uzaktan Algılamada fotoğraf ile görüntü ayırt edilmelidir.
ü Fotoğraf, 0.3-0.9 µm dalga boylarında, görünen ve yakın kızıl ötesi bölgelerindeki
elektromanyetik enerjinin bir fotoğraf filminin üzerine kaydedilmesidir.
ü Görüntü ise, dalga boyu veya elektromanyetik enerjiyi kaydeden algılayıcı cihaz ne
olursa olsun, resimsel sunumların hepsini içermektedir. Dolayısıyla her fotoğraf
görüntüdür, fakat her görüntü fotoğraf değildir.
ü Uzaktan algılama açısından görüntü, coğrafi bir sahayı temsil eden, sütun ve satırların
grid tarzı düzenlemesinden oluşan bir veridir.

Şekil 2.2. Satır ve sütunlar (URL-12).
ü Gridlerde yaralan her piksel belirli bir konumdaki yeryüzü bölgesinden yansıyan
elektromanyetik enerji değerini içerir. Bu değerler Dijital Numara (Digital NumberDN) olarak pikselde depolanır.
ü Her bir dalga boyu aralığı ise piksellerin bir araya gelmesiyle oluşan bantlarda
kaydedilir. Bandların bir araya gelmesiyle de görüntüler oluşur.
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Şekil 2.3. Uydu görüntülerinde satır ve sütunlar (URL-13).
ü Tarama (Band) genişliği, dünya üzerindeki yörüngelerini takip ederek uçan uydu
sensörlerinin, yeryüzünde gördüğü ve algıladığı sahanın tam genişliğini ifade eder.
ü Uyduların yörünge irtifaları farklı olduğu için yeryüzündeki kapladıkları genişlikler de
farklıdır.

Şekil 2.4. Çerçeve genişliği (Landsat verisi 60x60 km.)
Çözünürlük: Ekranda görünen piksel sayısını veya görüntüdeki bir pikselin yeryüzündeki
karşılığını ifade eder. Uzaktan Algılamada 4 farklı çözünürlük tipi vardır (Çölkesen, 2009;
Sesören, 1998):
-

Spektral Çözünürlük

-

Radyometrik Çözünürlük

-

Mekânsal Çözünürlük

-

Zamansal Çözünürlük
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1) Spektral (Spectral) Çözünürlük: Algılayıcının kaydedebileceği elektromanyetik spektrumun
belirli dalga aralığını ifade eder. Örneğin, Landsat TM sensörünün 1. bandı, elektromanyetik
spektrumun 0.45-0.52 µm aralığındaki enerjiyi kaydeder.

Şekil 2.5. Spektral çözünürlük (URL-14).
2) Radyometrik (Radiometric) Çözünürlük: Radyometrik çözünürlük, her bir banttaki toplam
olabilecek veri değerini ifade eder. Her bir pikseldeki ışımanın şiddetine bağlı olarak
derecelendirilir. Bu da kaydedilen enerjinin bölünebileceği bit sayısıyla gösterilir. En karanlığa
yani en düşük sinyal seviyesi “0” en parlak olan ise bit sayısına bağlı olarak (127, 255) değişir.
Bit sayısı arttıkça ayrıntı artar.
Örneğin 8 bitlik bir veride, her bir piksel 0'dan 255'e kadar değişen 256 veri değeri alabilir. Bu
çözünürlük 7 bitlik veri için 0'dan 127'ye (27) 128’ kadar, 11 bitlik için 0-2047’ye 2048 gri ton
mevcuttur.

Şekil 2.6. Radyometrik çözünürlük (URL-15).
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3) Mekansal (Spatial) Çözünürlük: Mekansal çözünürlük, her bir pikselin temsil ettiği arazideki
alanı veya algılayıcının kaydedebileceği en küçük objenin ölçüsünü ifade eder.

Şekil 2.7. Mekansal çözünürlük (URL-13).
Çok bantlı görüntüler, eğer 0.4-0.7 µm aralığındaki bantlar R-G-B kombinasyonuna alınırlarsa
normal renkler, 0.4 altı ve 0.7 üstü spektral aralıktaki bantlar ile R-G-B kombinasyonu alınırsa
yüzeydeki objeler gerçekten farklı renklerde görülür ki buna yalancı renkli görüntü ismi verilir.
4) Zamansal (Temporal) Çözünürlük: Zamansal çözünürlük belirli bir bölgenin hangi sıklıkta
algılanacağını ifade eder. Örneğin Landsat uyduları aynı bölgeyi 16 günde, Spot 26 günde,
NOAA uydusu 12 saatte algılayabilir.
Görüntü Tipleri
1- Uzaktan Algılama Görüntüsü (Continous Data)
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Şekil 2.8. Uzaktan algılama görüntüsü
a) Pankromatik Görüntü (Tek Band)

Şekil 2.9. Pankromatik görüntü
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2- Sınıflandırılmış Görüntü (Tematik)

Şekil 2.10. Sınıflandırılmış görüntü örneği (Erbay, 2005)
• Görüntü sınıflandırmaya tabi tutulur
• Çok bantlı görüntüler kullanılır
• Analitik işlemler uygulanır
Analog Görüntüler
ü Kâğıt ortamındaki bütün görüntülere Analog görüntü denir.
ü Sadece kâğıt ortamına aktarıldığı dalga boylarını gösterirler.
Dijital Görüntüler
ü Boyutları istenilen ölçüde olabilen, hücrelerden meydana gelmiş, her hücrenin bir
sayısal ifadesi olan ve ortalama bir karakteristik özellikle tanımlanan hücrelerin bir
araya gelmesiyle oluşan görüntülere Dijital Görüntü denir.
ü Dijital görüntülerin bir kimlik kartı (metadata) vardır. Burada görüntü ile ilgili bütün
bilgileri bulmak mümkündür.
ü Pankromatik Görüntü, Normal Renkli Görüntü, Yalancı Renkli Görüntü, Multispektral
Görüntü, Termal Görüntü, Radar Görüntü, Hiperspektral Görüntü
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Metadata:

Şekil 2.11. Metadata örneği
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Uygulamalar
1. Farklı ders notlarını araştırarak yeni bilgiler edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Uzaktan algılamanın tanımını kendinize göre yapınız.
2. Uzaktan algılamada enerji kaynakları nelerdir?
3. Uzaktan algılamada sensörler hakkında bilgiler veriniz.
4. Uzaktan algılamada platformalar hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Uzaktan algılama teknolojisine genel bir bakış yaptıktan sonra, UA’da enerji kaynakları
hakkında bilgiler edindik. UA’da sensörler ve platformlar hakkında bilgiler aldık. Yeryüzünü
görüntüleme sistemleri hakkında bilgiler aldık. UA’da görüntü ve özellikleri hakkında detaylı
bilgiler aldık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamanın ana bileşenleri arasında değildır?
A) Enerji
B) Radyo dalgası
C) Tanecik
D) Yazılım
E) Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamanın avantajları arasında değildir?
A) Sayısaldır
B) Hızlıdır
C) Globaldir
D) Ucuzdur
E) Her veriye ücretsiz şekilde ulaşılabilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi Worldview-2 uydu görüntüsünde bulunan bantlardan değildir?
A) NIR5
B) Coastal
C) Yellow
D) Red Edge
E) Green
4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek çözünürlüklü sistemler arasındadır?
A) QUICKBIRD-2
B) LANDSAT 7 ETM
C) MODIS
D) LANDSAT 8
E) ASTER
5. Aşağıdakilerden hangisi UA’da yer alan çözünürlüklerdendir?
A) Piksel Çözünürlük
B) Radyo Dalgası Çözünürlüğü
C) Mekânsal Çözünürlük
D) Açısal Çözünürlük
E) Yörüngesel Çözünürlük
6.

Temelde mekânsal

verinin

üretilmesinde iki

önemli

yöntem

vardır.

Bunlar;

………………………… ve ………………………. metodudur.
7. Yeryüzündeki coğrafi varlıklarla herhangi bir fiziksel temasa geçmeksizin, algılayıcılar ile
elde edilen görüntülerin analiziyle coğrafi varlıklar hakkında bilgi sahibi olma bilimi, tekniği
ve sanatına ……………………………… denir.
8. Arazide yapılacak ……………… ve ……………….. kullanılarak mekânsal veritabanı
oluşturulur.
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9. Elektromanyetik enerjiyi ölçen ve kaydeden alete …………………………. denir.
10. ………………….., Türkiye’nin ilk yerli yapım uydusu’dur.

Cevaplar:
1) a, 2) e, 3) a, 4) a, 5) c, 6) Yer/arazi temelli metot ve uzaktan algılama, 7) Uzaktan algılama,
8 gözlem ve ölçümler, 9) algılayıcı (sensör) , 10) Rasat
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3. ARCGIS GENEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. ArcGIS Mimarisi
3.2. ArcGIS Desktop
3.3. ArcMap
3.4. ArcCatalog
3.5. ArcToolbox ve Model Builder
3.6. ArcGlobe ve ArcScene
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- ArcGIS yazılımının ürünleri hangileridir?
2- ArcGIS desktop ürünleri nelerdir?
3- ArcMap ve ArcCatalog ile hangi işlemler yapılabilir?
4- ArcScene ve ArcGlobe ile hangi işlemler yapılabilir?
5- ArcToolbox ve Model Builder hangi fonksiyonlar için kullanışlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
Konu

Kazanım

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
ArcGIS Mimarisi
ArcGIS Desktop
ArcMap

ve

Model Builder
ArcGlobe
ArcScene

sahibi olur.
ArcGIS Desktop ve alt birimleri

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak

ve

uygulama

yaparak

ArcToolbox ve Model Builder Okuyarak, fikir yürüterek,
fonksiyonlarının

ne

olduğunu araştırarak

kavrar.
ve

Okuyarak, fikir yürüterek,
yaparak

hakkında bilgi sahibi olur.

ArcCatalog
ArcToolbox

ArcGIS hakkında genel bilgi

ve

uygulama

yaparak

ArcGlobe ve ArcScene hakkında Okuyarak, fikir yürüterek,
ve yapılabilecekler hakkında bilgi araştırarak
sahibi olur.

yaparak
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ve

uygulama

Anahtar Kavramlar
1- ArcGIS
2- ArcMap
3- ArcCatalog
4- ArcToolbox
5- ArcScene
6- ArcGlobe
7- Model Builder
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Giriş
Bu bölümde CBS uygulaması için kullanılacak olan ArcGIS yazılımının genel özelliklerinden
bahsedilecektir. CBS yazılımları dünya genelinde birçok farklı şirket veya grup tarafından
geliştirilmektedir.

Özellikle

açık

kaynak

kodlu

yazılımlar

herkes

tarafından

geliştirilebilmektedir. Gerek ülkemiz ve gerekse dünya genelinde en fazla kullanıma sahip
ESRI ürünü olan ArcGIS’ ait genel içerik ve fonksiyonlara yer verilmiştir.
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3.1. ArcGIS Mimarisi
ArcGIS, CBS altyapısı kurulması sırasında masaüstü, sunucu, web kullanıcıları ve arazi
çalışanları için ölçeklendirilebilir bir yapı karşımıza koyar. ArcGIS teknolojisi temelde 6 sınıfa
ayrılır (Şekil 3.1);

Şekil 3.1. ArcGIS mimarisi (Ocak vd., 2013).
ArcGIS Desktop: İleri düzey CBS çalışanları için üç ürün sunar; ArcView, ArcEditor ve
ArcInfo.
ArcGIS Server: Web üzerinde kullanılmak üzere aracı platformları desteklemek için CBS
servisleri oluşturma, yönetme ve paylaşma özelliği kazandırır. ArcGIS Server, raster
görüntüleri de içeren mekânsal verinin merkezi olarak yönetiminde coğrafi verilerin kontrolünü
sağlar. Ayrıca kurumsal veri tabanı yönetimi sağlar.
ArcSDE: ArcSDE teknolojisi, CBS kullanıcıları ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi
(IVTYS) arasında köprü görevi görür. Bu görev ile IVTYS içerisindeki veriye erişilmesini ve
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verinin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. ArcSDE ile çok kullanıcılı ortamda güncelleme
yapmak ve geodatabase onarımı yapmak mümkündür. Veri üzerinden tarihsel olarak arşiv
yapma imkânı sağlar.
ArcGIS Mobile: Kullanıcılara yaptıkları projelerde araziden detaylı bilgi toplamasına yardımcı
olan uygulamalara sahip teknolojidir.
ArcGIS Engine: Farklı yazılım dilleri kullanarak uygulama geliştiren kullanıcılara yazılım
bileşenleri kütüphanesi sağlar. Bu teknolojik platform, CBS ile ortak çalışan uygulamaları etkin
bir şekilde yapılandırma, grafiksel detay çizme ve oluşturma, coğrafi işlemleri gerçekleştirme,
verilerin üç boyutlu görüntülenmesi ve analizi ve arka planda kod galerisine erişme ve bu
kodları kullanmak için geliştirilmiştir.
ArcGIS Online: İnternet tabanlı uygulama geliştirmeye olanak sağlayan arayüzdür. Daha önce
farklı kullanıcılar tarafından yayınlananan haritaların görüntülenebildiği, internet sağlayıcılar
üzerinden erişilebilen kütüphanedir.
3.2. ArcGIS Desktop
CBS ile ilgililerin, coğrafi veri üzerinde her türlü işlemi yapmasına izin veren platformdur. Bu
platformda kullanıcılar, haritalama, veri yayınlama, analiz, veri tabanı yönetimi ve coğrafi
bilginin paylaşımı gibi sınırsız işlemi bir arada gerçekleştirebilir. ArcGIS Desktop kullanıcıya
göre farklı özellikler sunabilen bir yapıya sahiptir (Şekil 3.2). ArcView daha basit kullanıcı
özellikleri içerirken ArcInfo daha kapsamlı ve geniş kullanıcı özellikleri içermektedir.
ArcEditor’de ArcView yazılım özelliklerine göre daha çok coğrafik analiz, ayarlama özelliğine
sahiptir.
ArcInfo
ArcEditor

ArcView

Şekil 3.2. ArcGIS Desktop’ın farklı kullanıcılar için geliştirilmiş arayüzleri.
Kullanıcıların ArcGIS Desktop ürünlerinden hangisini kullanacağının karar vermesinde bu
ürünlerin özellikleri önemli rol oynar. Örneğin, ArcView, ArcEditor ve ArcInfo harita üretme
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ve görselleştirme fonksiyonlarına sahiptir. Ancak çok kullanıcılı ortamda güncelleme ve veri
yönetimi işlemi sadece ArcEditor ve ArcInfo ürünlerinde mevcuttur. Bunun haricinde gelişmiş
analizler, ileri düzey haritalama ve veritabanı yönetimi ise sadece ArcInfo ürününde yer alır.
ArcGIS Desktop ürünleri ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, ArcToolbox ve Model
Builder gibi uygulama ve arayüzlere sahiptir. Aşağıda bu arayüzlere ait özellikler üzerinde
durulacaktır.
3.3. ArcMap
ArcMap, halihazırda bulunan grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi, güncellenmesi,
sorgulanması, analiz edilmesi, grafiklerinin oluşturulması ve raporlanması işlevlerini sağlar.
Kullanılan bu özellikler ile kullanıcıya kaliteli görsel sunumlar yapılabilir. Bu arayüz içerisinde
ArcCatalog, ArcToolbox ve ModelBuilder’a geçişler olup veri ve analizlerin sonuçları direkt
olarak görüntülenebilmektedir (Şekil 3.3).

Şekil 3.3. ArcMap arayüzü.
3.4. ArcCatalog
Bu arayüz kullanıcıya, grafik ve sözel verileri tanımlama, gözden geçirme, yönetme ve organize
etme işlevlerini sunmaktadır. ArcGIS 10’dan itibaren ArcMap arayüzü içerisinde bir pencere
olarak da açılabilen ArcCatalog aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir (Şekil 3.4).
•

İlişkisel veritabanına direkt bağlanma,

•

Windows Explorer’a benzer işlemler,

•

Sürükle bırak özelliği,

•

Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve işlenmesi,
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•

Veri tabanı oluşturma ve yönetimi,

•

ESRI ArcGIS veri formatlarının oluşturulması (Shapefile, Coverage, Feature Class),

•

Veri içeriklerinin oluşturulması (Item Description),

•

Veri ön izlemesinin yapılması,

•

Grafik ve sözel verilerin arasındaki işlevlerin tanımlanması (subtypes, domain vb.),

•

Yerel ağlar ve web üzerinden CBS verilerinin sorgulanması,

•

ArcToolbox ve ModelBuilder’a erişim.

Şekil 3.4. ArcCatalog arayüzü.
3.5. ArcToolbox ve ModelBuilder
Geoprocessing, CBS içerisindeki çoklu işlemlerin ve metotların otomatik hale getirilmesi için
kullanılmaktadır. Kullanıcılar, yüksek kalitede veri oluşturmak, veri kalitesi üzerinde
kontrolleri yapmak, modelleme ve analizleri kısa zamanda yapabilmek için geoprocessing
fonksiyonlarını kullanmaktadırlar. ArcToolbox geoprocessing araçlarının organize bir
koleksiyonu (Şekil 3.5), ModelBuilder ise geoprocessing iş akışlarının yapılandırılmasında
görsel bir modelleme dilidir. ArcToolbox, her ArcGIS Desktop ürünü içinde mevcuttur. Ancak,
ArcView’den ArcInfo’ya içerik ve kapsam bakımından değişiklik gösterir. ArcInfo’da daha
geniş bir içeriğe sahip olur. ModelBuilder penceresi ise, geoprocessing iş akışlarının ve
scriptlerinin yapılandırılması için grafiksel bir modelleme aracıdır (Şekil 3.6). Bu arayüz farklı
amaçlar için model oluşturulmasına olanak tanır. Bu pencerenin, metotları ve prosedürleri proje
ekipleri dışında yer alan farklı CBS kullanıcıları için kod paylaşımı konusunda örnek
olabilecek, kullanıcılara katkı sağlama yönü de bulunmaktadır.
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Şekil 3.5. ArcToolbox arayüzü.

Şekil 3.6. ModelBuilder arayüzü.
3.6. ArcGlobe ve ArcScene
ArcGIS Desktop 3D Analyst Modülü ile birlikte gelen ArcGlobe ve ArcScene arayüzleri,
kullanıcıya 3 boyutta modelleme, analiz ve ArcGIS 10’dan itibaren güncelleme imkânı
sunmaktadır. ArcGlobe ve ArcScene arayüzlerinin coğrafi bilgi için interaktif görüntüleme
ortamı, CBS kullanıcılarının tamamen farklı veri setlerini entegre etme kabiliyetlerini önemli
ölçüde geliştirmiştir (Şekil 3.7-8).
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Şekil 3.7. ArcGlobe arayüzü.

Şekil 3.8. ArcScene arayüzü
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Uygulamalar
1- ArcGIS yazılımının genel kullanım alanlarını araştırınız.
2- ArcGIS yazılımının genel fonksiyonları üzerinde araştırma yapınız.
3- ArcGIS yazılımının ülkemizdeki kurumlardaki kullanım alanını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- ArcGIS yazılımı ile diğer bir CBS yazılımı arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya
koyunuz?
2- ArcGIS yazılımının avantajları sizce nelerdir?
3- ArcGIS yazılımının eksiklikleri sizce nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
ESRI ürünleri, CBS konusunda masaüstü, server, web kullanıcıları ve arazi çalışanları için
fonksiyonel bir bakış açısı sunmaktadır. ArcGIS ürünleri ArcGIS Desktop, ArcGIS Server,
ArcSDE, ArcGIS Mobile ve ArcGIS Engine olmak üzere 5 gruba ayrılır. Bunların herbirisi
CBS için gerekli olan fonksiyonel yapıya sahiptir. ArcGIS Desktop, CBS kullanıcılarının
coğrafi veri üzerinde çeşitli işlemler yapıp veriyi yönetme ve sonuç ürüne dökebildiği önemli
platformdur. Bu platformda kullanıcılar, haritalama, veri yayınlama, analiz, veri tabanı
yönetimi ve coğrafi bilginin paylaşımı gibi sınırsız işlemi bir arada gerçekleştirebilir. ArcGIS
Desktop ürünleri ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, ArcToolbox ve ModelBuilder
gibi uygulama ve arayüzlere sahiptir. ArcMap, mevcut grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi,
güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi, grafiklerinin oluşturulması ve raporlanması
işlevleri ile kullanıcıya, yüksek kalitede kartografik sunumlar sağlamaktadır. ArcCatalog
kullanıcıya, grafik ve sözel verileri tanımlama, gözden geçirme, yönetme ve organize etme
işlevlerini sunmaktadır. Geoprocessing, Coğrafi Bilgi Sistemi içerisindeki çoklu işlemlerin ve
metotların otomatik hale getirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, yüksek kalitede veri
oluşturmak, veri kalitesi üzerinde kontrolleri yapmak, modelleme ve analizleri kısa zamanda
yapabilmek için geoprocessing fonksiyonlarını kullanmaktadırlar. ModelBuilder arayüzü ise,
geoprocessing iş akışlarının ve scriptlerinin yapılandırılması için grafiksel bir modelleme
aracıdır. ArcGIS Desktop 3D Analyst Modülü ile birlikte gelen ArcGlobe ve ArcScene
arayüzleri, kullanıcıya 3 boyutta modelleme, analiz ve ArcGIS 10’dan itibaren güncelleme
imkânı sunmaktadır. ArcGlobe ve ArcScene arayüzlerinin coğrafi bilgi için interaktif
görüntüleme ortamı, CBS kullanıcılarının tamamen farklı veri setlerini entegre etme
kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir.
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Bölüm Soruları
1. ArcGIS Desktop mimarisinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) ArcGIS Mobile
b) ArcGIS Server
c) ArcSDE
d) ArcGIS Server
e) ArcView
2. - Veritabanı açma ve diğer veritabanı işlemleri yapılır.
- Verilere ait önizleme gerçekleştirilir.
- Çeşitli veri tipinde katmanlar oluşturulabilir.
Yukarıda özellikleri verilen ArcGIS mimarisine ait ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a) ArcCatalog
b) ArcMap
c) ArcScene
d) ArcToolbox
e) ArcGlobe
3. Aşağıdakilerden hangisi ArcCatalog’da yapılabilen işlemlerdendir?
a) 3 boyutlu veri görüntüleme
b) Python dili ile kod yazma
c) Sözel verilerin sorgulanması
d) Grafik verilerin sorgulanması
e) Veri tabanı oluşturma ve yönetimi
4. Vektör veri topluluğu kullanarak analiz edildikten sonra web ortamında sunulma işlemi de
tamamlanmış olsun. Bu işlem adımları bitene kadar aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) ArcMap
b) ArcToolbox
c) Model Builder
d) Uydu görüntüsü
e) Python arayüzü
5. ArcSDE teknolojisi ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Web üzerinden masaüstü ve mobil uygulamaları desteklemek için CBS servislerini
oluşturma
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b) İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (IVTYS) içerisindeki veriye erişilmesini ve
verinin yönetilmesini kolaylaştır.
c) Arazi çalışmaları için özel araç ve uygulamalara sahiptir.
d) C++, .NET veya Java kullanan uygulama geliştiricilere yazılım bileşenleri
kütüphanesi sağlar.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ……….., CBS içerisindeki çoklu işlemlerin ve metotların otomatik hale getirilmesi için
kullanılmaktadır.
7. C++, .NET veya Java dilleri ile uygulama geliştiren kullanıcılara yazılım bileşenleri
kütüphanesini ……………. sağlar.
8. CBS kullanıcılarının, coğrafi veriyi kullandıkları, yönettikleri ve yayınladıkları birincil
platform ………….. tır.
9. ArcGIS Desktop 3D Analyst Modülünün yanında gelen …………. ve ……… arayüzleri,
kullanıcıya üçüncü boyutta modelleme, analiz ve ArcGIS 10’dan itibaren güncelleme imkânı
sunmaktadır.
10. …………… daha basit kullanıcı özellikleri içerirken …………. daha kapsamlı ve geniş
kullanıcı özellikleri içermektedir.

Cevaplar:
1) e, 2) a, 3) e, 4) d, 5) b, 6) Geoprocessing, 7) ArcGIS Engine, 8) ArcGIS Desktop, 9)
ArcGlobe ve ArcScene, 10) ArcView, ArcInfo.
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4. VERİ VE HARİTALARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. CBS`de Temel İşlevler
4.2. Coğrafi Kodlama (Jeokodlama)
4.3. Dünya Koordinat Geometrisi
4.4. 3 Boyutlu Koordinat Sistemleri
4.5. Veri Yönetimi Kavramları
4.6. VTYS’nin Avantajları
4.7. Varlık-İlişki modelleri
4.8. Veri Modellerinde Mantık
4.9. Veri Normalizasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. CBS’nin en önemli işlevleri hangileridir?
2. Coğrafik kodlama nedir?
3. 3 boyutlu koordinat sistemleri nelerdir?
4. Veritabanı kavramı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Konu

Kazanım

edileceği

veya

geliştirileceği
CBS`de Temel İşlevler CBS’de temel işlevler hakkında bilgiler. Okuyarak, araştırarak.
Coğrafi

Kodlama CBS’de coğrafi kodlama nedir ve Okuyarak, araştırarak

(Jeokodlama)
Dünya

Koordinat

Geometrisi

nerelerde kullanılır?

ve uygulama yaparak

Dünya koordinat geometrisi.

Okuyarak, araştırarak.

3 Boyutlu Koordinat CBS’de 3 boyutlu koordinat sistemleri Okuyarak, araştırarak
Sistemleri

hakkında bilgiler.

ve uygulama yaparak

CBS’nin önemli bileşenlerinden olan
Veritabanı Yönetimi

veritabanı hakkında bilinmesi gereken
temel bilgiler.

84

Okuyarak, araştırarak
ve uygulama yaparak

Anahtar Kavramlar

1. Coğrafik kodlama
2. Dünya Koordinat geometrisi
3. Koordinat sistemleri
4. Veritabanı
5. Normalizasyon
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Giriş
CBS’nin önemli bileşenlerinden olan veri üretimi hem çok pahalı hem de çok zaman harcatan
bir bileşendir. Veri üretimi sırasında ortak bir dil ihtiyacı koordinat sistemlerinin tek bir şekilde
tanımlanmasına bağlıdır. Üretilen bilgiler mekânsal ve özniteliksel bilgilerdir. Özniteliksel
bilgiler veritabanında tutulur. Bu bilgiler veritabanında bazı işlemlere tabi tutulur. Bu bölümde
koordinat sistemleri ve veritabanlar üzerine bilgiler verilecektir.
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4.1. CBS`de Temel İşlevler
CBS’nin optimum şekilde çalışabilmesi için 4 önemli fonksiyonun sağlanması gerekmektedir.
Önemli 4 fonksiyon ise;
Veri toplama: Coğrafik verilerin farklı yöntemler kullanarak yeryüzü üzerinden toplanmasıdır.
Toplanan

veriler

CBS’de kullanılmadan

önce mutlaka sayısal

yani

dijital

hale

dönüştürülmelidir. Verilerin kâğıt ya da harita ortamından bilgisayar ortamına dönüştürülmesi
işlemi sayısallaştırma (digitizing) olarak bilinir. Modern CBS teknolojisinde bu tür işlemler
büyük boyutlu projelerde tarama tekniği kullanılarak otomatik araçlarla gerçekleşir. Küçük
boyutlu projelerde daha çok masa tipi sayısallaştırıcılar kullanılarak elle sayısallaştırma
yapılabilir. Bugün birçok coğrafik veri CBS’ne uyumlu formatta hazır halde piyasada
mevcuttur. Bunlar üretici firmalardan sağlanarak doğrudan kurulacak sisteme aktarılabilir.

Şekil 4.1. Veri toplama
Veri yönetimi: Çok fazla geniş alanı kapsamayan CBS projelerinde üretilen veriler klasik
dosyalama sistemi ile depolama cihazlarında saklanabilir. Fakat, verinin boyutunun artması ile
içerik de artar. Farklı verilerin bir arada yönetilebilmesi için birden çok veri grubunun
kullanılmasına neden olur. Böyle durumlarda Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Data Base
Management Systems) verilerin saklanması, organize edilmesi ve yönetilmesine yardımcı olur.
Veri işleme:
§

Çalışmaların kapsamına göre özel CBS projelerinde, farklı veri çeşitlerinin aynı formata
dönüşümü veya irdelenmesi istenebilir.
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§

Verilerin kullanılacak ortak sisteme uyumu bu dönüşüme bağlı olabilir. Örneğin,
konumsal bilgiler farklı ölçeklerde mevcut olabilir (imar planları 1/100000, yükseklik
eğrileri 1/25000, detay alımları 1/1000 gibi).

§

Bütün veriler birleştirilmeden önce aynı ölçekte toplanmalıdır. Bu dönüşüm görüntü
amacıyla geçici olabileceği gibi bir analiz işlemi için sürekli ve kalıcı da olabilir.

Veri sunumu:
§

CBS için önemli işlevlerinden birisi görselliktir. Coğrafik işlemler yapılarak üretilen
sonuç ürünler harita veya grafik gösterimlerle görsel hale getirilir.

§

Haritalar coğrafik bilgiler ile kullanıcı arasındaki en iyi iletişimi sağlayan araçlardır.

§

Haritalar, günümüz teknolojisi ile farklı şekilde temsil edilebilir. Yazılı raporlarla, üç
boyutlu gösterimlerle, fotoğraf görüntüleri ve çok-ortamlı (multimedia) ve diğer çıktı
çeşitleri gb.

4.2. Coğrafi Kodlama (Jeokodlama)
§

Jeokodlama mekânsal verinin sayısal ortamda dünya üzerinde olduğu pozisyona
aktarılması işidir.

§

Genel anlamda Jeokodlama, bulunan verinin sayısal ortama aktarılması ve pozisyon
düzeltmesi işlerini kapsamaktadır.

§

Jeokodlama ile entegre bir CBS veri tabanında kullanılabilecek verinin elde edilmesi
için iki durumdan bahsedilmektedir.
1- Sayısal verinin oluşturulması
a) Tarama
b) Sayısallaştırma
c) Arazi ve Küresel Konumlama Sistemleri (KKS, GPS)
2- Mevcut sayısal verinin düzenlenmesi

Sayısallaştırma Masası:
•

Sayısallaştırma masası ile çalışan sayısallaştırma imlecinin masa üstünde bulunduğu
noktaya gönderdiği sinyallerin kaydedilmesi ile sayısallaştırma yapılır.

•

Günümüzde bu işlem çoğunlukla bilgisayar ekranları ve bunların birlikte çalıştığı
yazılımlarla yapılmaktadır. Bu yöntem eskisi kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır.
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Şekil 4.2. Sayısallaştırma masası (URL-16)
Otomatik Sayısallaştırma:
•

Elle yapılan klasik sayısallaştırma süreci zaman alıcı bir iştir.

•

Özellikle birçok farklı tipte veriye sahip haritaların kısa sürede sayısal hâle
dönüştürülmesi için otomatik yöntemlere ihtiyaç vardır.

•

Bu yöntemler, daha çok raster veri yapısında kodlanabilecek özelliğe sahip olup
“otomatik çizgi takibi” ve “tarama” şeklinde ikiye ayrılır.

Otomatik çizgi takibi
•

Otomatik çizgi takibi ile yapılan sayısallaştırmanın klasik olarak yapılan
sayısallaştırmadan farkı imlecin el yardımı olmaksızın otomatik olarak çizgiyi tanıyarak
işlemi gerçekleştirmesidir.

•

Sayısallaştırılması düşünülen saydam harita altlığı ışıklı tarayıcı yüzeyine operatör
tarafından yerleştirilir.

•

Lazer ışını gönderebilen bir imleç, operatörce sayısallaştırılacak çizginin başlangıç
noktasına el yordamıyla yerleştirilir.
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•

Daha sonra imleç lazer ışını, çizgi üzerinden ayrılmayacak şekilde otomatik hareketine
başlar ve bir sonraki kesişim noktasına kadar hareketine devam eder veya bir kesişim
noktasına rastlamaz ise başlangıç noktasına geri döner.

•

Böylece bir çizgi üzerindeki hareketini tamamlayarak gerekli izleme ya da diğer bir
ifadeyle tarama işlemi gerçekleşmiş olur. Bir sonraki çizginin tarama işlemi için
operatör tekrar imleci yeni çizgi başlangıcına yerleştirerek sayısallaştırmayı başlatır.

Tarama Şeklinde
•

Verilerin daha hızlı elde edilebilmesi için kullanılan otomatik yöntemlerden biri de
tarama şeklindeki sayısallaştırmadır. Tarayıcılar, analog verileri raster tabanlı dijital
görüntülere dönüştüren cihazlar olarak bilinir. Özellikle CBS'de tarayıcılar ile kâğıt
harita veya görüntülerin önce yüksek çözünürlüğe sahip raster veri modellerine
transferini, daha sonra da elde edilen raster modelin vektör modele dönüşümünü
gerçekleştirmek mümkündür. Tarayıcılarda kâğıt ortamdaki görüntülerin dijital
değerleri bilgisayar ortamına kayıt edilir.

•

Altlık olarak tarama işlemi sırasında kullanılacak olan harita üzerinde bozulma
olmamasına dikkat edilmelidir. Taraması yapılacak harita, masaüstü tarayıcının cam
yüzeyine yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Tarama yazılımının ön izleme seçeneği ile
taranacak bölge ilk olarak kullanıcı tarafından görülür ve bölge taranmak üzere seçilir.
Bu işlem adımından sonra kullanıcı çözünürlük, ölçek ve tarama kalitesi gibi yazılım
seçeneklerini isteğine uygun belirleyerek taramayı gerçekleştirir ve veriler raster
formatında (.bmp, .gif, .jpeg, .tiff vb.), bellekte saklanır.

Şekil 4.3. Tarama yöntemi (URL-17)
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Şekil 4.4. Tarama örneği (Clarke, 2011)
Ekranda Sayısallaştırma: Sayısallaştırma ile birlikte çalışan imlecin masa üstünde bulunduğu
noktaya gönderdiği sinyallerin kaydedilmesi ile sayısallaştırma yapılır. Günümüzde bu yöntem
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 4.5. Ekranda sayısallaştırma (URL-18)
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Sayıallaştırma hataları:
-

Overshoot (Fazla çizgi)

-

Undershoot (Eksik çizgi)

-

Sliver (Alan kalıntısı)

-

Dangle (Birleşmemiş çizgi)

-

Switchback (Zig zag)

-

Knot (Düğüm)

-

Loop (Döngü)

Şekil 4.6. Sayısallaştırma hataları (URL-19)

Şekil 4.7. Araziden veri toplanması (URL-20)
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Arazi – KKS (GPS)- Küresel Konumlama Sistemi
•

KKS yerküredeki konum bilgisini elde eder. 3 bölümden oluşur.
– Uydu teknolojisi
– Kontrol birimi (Yeryüzünde birbiri ile ilintili çalışan 5 adet yer kontrol
istasyonundan oluşur. Temel görevi uyduların kalibrasyonudur).
– KKS (GPS) alıcıları (herhangi bir noktanın koordinatı bu alıcılar da bulunur.

Şekil 4.8. Sayısal verilerin düzenlenmesi (URL-21)
4.3. Dünya Koordinat Geometrisi
•

Dünyanın Matematiksel Modeli
– Yeryüzü gerçekte, çeşitli topografik özelliklere sahip, girintili çıkıntılı, kabaca
bakıldığında bir küreyi andıran yuvarlak bir kütledir. Durgun deniz yüzeyinin
karaların altından da devam etmesi ile oluşan bu şekle geoid (jeoid) adı verilir ve
gerçek dünya şekli olarak kabul edilir. Yeryüzündeki objelerin düzleme aktarılması
sırasında bazı kabuller yapılmalıdır. Bunlardan başlıcaları yer yüzeyinin elipsoid
veya küre olarak kabul etmektir. Aksi takdirde matematiksel olarak fiziksel
yeryüzünü tanımlamak mümkün değildir.
– Düzlem; Geometrik olarak tanımlanamayan geoid üzerinde işlem yapılamadığı için
hesap yüzeyi olarak farklı geometrik yüzeyler kullanılır.
– Küre; Çalışma sahası 50 km2 ‘den küçük ise,
– Elipsoid; Çalışma sahası 5000 km2 ‘den küçük ise, Ülke ölçmelerinde.
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•

Harita Projeksiyonları

Bilim adamları, doğal kaynak yöneticileri ve askerler, mekânsal veriyi ekseriya dünya
üzerindeki mevkilere referans vererek kullanırlar veya üretirler. Coğrafik mekânsal veri
kullanıcıları, sağlıklı bir ölçüm ve farklı veri setlerinin analizi için, kullandıkları verinin
koordinat veya projeksiyon sistemlerini bilmeyi isterler. Haritaların üretimi için kullanılan
projeksiyon sistemlerini bilmeyi isterler. Haritaların üretimi için kullanılan projeksiyon diğer
bir deyişle izdüşüm sistemi, dünyanın şekline ilişkin “Geoid”, “Elipsoid” modelleri ve
“Geodezik datum” gibi kavramları bilmeksizin yapılan işlemler, büyük hatalara neden
olmaktadır.
•

Dünyanın Geoid Modeli

Geoid, dünyanın şeklini yaklaşık ortalama deniz seviyesine (Mean Sea Level) göre tanımlayan,
bu seviyenin kıtaların altından ve yer çekiminin aynı olduğu yerlerden geçtiğini varsayan
modeldir.
Yer çekiminin istikameti, her yerde geoid’e diktir. Med, cezir ve benzeri oşinografik etkiler
nedeniyle, ortalama deniz seviyesi ile geoid arasında sapma 1 metreden küçüktür. Dünyanın
kompleks yapısı, mahalli yer çekimlerinde farklılıklar meydana getirdiğinden aslında geoid
gayri

muntazamdır.

Bu

nedenle geoid

sathındaki

bir

mevkii

tanımlamak,

yani

koordinatlandırmak çok güçtür. Diğer taraftan geoid, birçok yükseklik değerinin ölçülmesine
olanak sağlayan ve kullanılan bir modeldir.

Şekil 4.9. Geoid model
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4.4. 3 Boyutlu Koordinat Sistemleri
•

Koordinat Sistemleri:
– Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sistemi üzerindeki yerini,
konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyüklüklerdir.

•

(a) Coğrafi Koordinat Sistemi:
– Yerkürenin merkezi başlangıç noktasıdır. Yerküremiz 180 adet paralel ve 360
adet meridyen dairesi ile ifade edilir. Coğrafi Koordinat Sisteminde bir konumun
gösterilmesi için meridyen ve paraleller kullanılır. Meridyen, bir paralel
boyunca ana meridyenin (Greenwich 0 meridyeni) doğusuna veya batısına,
paralel ise bir meridyen boyunca ekvatordan itibaren kuzey veya güneye doğru
ölçülür. Meridyen ve paralellerin değeri kutuplara ve ekvatora göre meydana
gelen açı değeridir.

Şekil 4.10. Üç boyutlu sistemler (Ocak vd., 2013)
•

(b) Georef Sistemi:

§

Rapor etme ve tespit için, paralel ve meridyenleri uygun bir form içinde gösteren bir
sistemdir. Dünya coğrafi gridi diye de anılan bu sistem, projeksiyon tipi
düşünülmeksizin paralel ve meridyenleri içeren herhangi bir haritaya uygulanabilir.

§

Bu sistemde dünya yüzeyi sistematik olarak bazı bölgeler hariç 15 derecelik dörtgenlere
bölünmüştür. 15 derecelik bu dilimler; 180 derece meridyeninden başlayarak doğuya
doğru ”A”- “Z” harfleri ile (I, I, O, Ö, Ü harfleri hariç), 80 derece güney paralelinden
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başlayarak 80 derece kuzey paraleline doğru” A”- “M” harfleri ile (I ve İ harfleri hariç)
tanımlanmıştır.

Şekil 4.11. Coğrafik koordinat referans sistemi
•

(c) Grid Koordinat Sistemi: 1947 yılından önce dünyada, standart bir grid sistemi yoktu.
Yapılan çalışmalar sonucunda 80 derece kuzey ve 80 derece güney paralelleri arasında
kalan bölge için Universal Transverse Merkator (UTM) grid sistemi meydana
getirilmiştir. Grid sistemi, harita üzerine çizilmiş dikdörtgenlerden oluşan bir koordinat
sistemidir. Dikdörtgenler birbirine dik ve eşit mesafeli 2’şer paralel hattan oluşmuştur.
Hatlar arasındaki mesafe umumiyetle harita ölçeğindeki metre veya yarda gibi kati bir
sayıyı gösterir. Bir grid, arazi üzerinde bulunan iki nokta arasındaki mesafe ve
azimuth’u süratle tespit etmeye olanak sağlar. Bazı haritalar birden fazla gridi kapsarlar
bu durumda her grid, farklı bir renk ile gösterilir.
– Bu sistemde dünya; 6x8 derecelik dilimlere, takiben 100.000 ve 10.000 metrelik
karelere bölünmüştür. Burada dikkat edilecek husus, önce sağa takiben yukarı
değerlerin okunmasıdır.
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Şekil 4.12. Grid koordinat sistemi
4.5. Veri Yönetimi Kavramları
Veritabanı Nedir?
•

Veritabanı ortaya çıkış hikayesi

– Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış
– Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin kalıcı olmaması.
• Veritabanı; tanım olarak herhangi bir konuda birbiri ile ilişkili ve düzenli bilgiler
topluluğudur.
– Geleneksel dosyalama sistemine göre verilere erişim hızlı.
– Gereksiz veri tekrarını engeller.
– Her ihtiyaca göre, büyük veya küçük bütün otomasyon sistemlerinde günümüzde artık veri
tabanı kullanılmaktadır.
•

Veritabanı neden kullanılır?
§

Veritabanının amacı;
•

İnsanların ve organizasyonların bir şeyleri takip edebilmesine yardımcı
olmaktır.

•

Veri Saklama Gerekliliği
§

Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve
kuruluşlarda kullanılmaktadır.

•

Veri saklamada kullanılan yöntemler;
97

§

§

Geleneksel dosyalama sistemleri
§

VTYS öncesi kullanılan sistem

§

Basit düzey ve karmaşık olamayan veriler

Veri tabanı yönetim sistemleri
§

Artan veri kapasitesi, işleme hızı, kullanım alanı

§

Veri akışı çok olan sistemler

Tablo;
•

Veritabanı içerisinde verilerin tutulduğu kısımdır.

•

Satır ve sütunlardan oluşmaktadır.

•

Tablo içerisinde her satır bir kaydı ifade ederken, her sütun her bir kayıta ait bir özelliği
ifade eder aynı zamanda her bir sütuna field ya da alan denir.

Şekil 4.13. Tablo ve özellikleri
•

Satır ve Sütun;
§

Tabloyu oluşturan temel kavram.

§

Sütun tablo içerisinde tutulan her bir veri türüne verilen isimdir, tablo içerisinde
birden fazla kullanılır.

§

Satır sütuna ait veri gurubudur. Örneğin bir öğrencinin no, ad, soyad bilgilerinin
tamamı satırı ifade etmektedir.

•

•

Veri Tipleri
§

Oluşturulan veritabanında tutulan verilerin hepsi aynı türden değildir.

§

Her veriye göre farklı veri tipi oluşturulur.

Anahtar Kullanımı
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§

Kayıtları birbirinden ayrıt etme

§

Öğrenci Numaraları

v Primary Key (Birincil Anahtar)
v Foreign Key (Yabancı Anahtar)
v Unique Key (Tekil Anahtar)

Şekil 4.14. Veritabanı ve istemciler
•

Veritabanı Kullanıcıları
§

Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım, oluşturma ve
işletiminden sorumludur.

•

Görevleri;
§

Tasarımı – Performans Analizi – Erişim Yetkilerini Düzenleme ve Erişim Sağlama
– Yedekleme ve Geri Yükleme – Veri Bütünlüğü Sağlama – Sistem Sürekliliği
Sağlama

§

Uygulama Programcısı: Son kullanıcılara yönelik uygulama yazılım geliştirmek.
Veri işleme dili ve geliştirme.

§

Sorgu Dili Kullanıcıları: Mevcut sorgular dışındaki diğer sorguları hazırlamak. Veri
eklemek, silmek.

§

Son Kullanıcılar: Yazılımı kullanan
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4.6. VTYS’nin Avantajları
-

Veri Tekrarı (“Data Redundancy”): Aynı verinin sürekli tekrarlanmasını önler. Aynı
tablo içerisinde, farklı bilgisayarlarda vb. veri tekrarı azaltılır ya da yok edilir.

-

Veri Tutarlılığı (“Data Consistency”): Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının
bulunması “bakım” zorluğu getirir: bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde
güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına yol açar.

-

Veri Paylaşımı / Eşzamanlılık (“Concurrency”): Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
kullanılmadığı durumlarda, veriye sıralı erişim yapılır. Yani birden çok kullanıcı aynı
anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS’de ise aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce,
binlerce erişim yapılabilir.

-

Veri Bütünlüğü (“Data Integrity”): Bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse, öğrenci var
olduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir.

-

Veri Güvenliği (“Data Security”): Verinin isteyerek ya da yanlış kullanım sonucu
bozulmasını önlemek için çok sıkı mekanizmalar mevcuttur. Veri tabanına girmek için
kullanıcı adı ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece kendilerini ilgilendiren
tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilirler.

-

Veri Bağımsızlığı (“Data Independence”): Programcı, kullandığı verilerin yapısı ve
organizasyonu

ile

ilgilenmek

durumunda

değildir.

VERİ

BAĞIMSIZLIĞI,

VTYS’lerinin en temel amaçlarındandır.
4.7. Varlık-İlişki modelleri
Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship (E-R) Model)
•

Varlık (Entity): Diğer nesnelerden ayırt edilebilen tekil (unique) nesnedir. (Soyut
(SİPARİŞ) veya Somut MÜŞTERİ olabilir)

(Örn; 101 nolu ÜRÜN veya 1 numaralı ÖĞRENCİ gibi)
•

Özellik (Attribute): Veri tabanındaki varlıklar özellikler kümesiyle (attribute set)
tanımlanır. Her bir varlığın, özellikleri için aldığı bir değer vardır.

(Örn; 1013109001 numaralı, adı Ali, soyadı Can olan ÖĞRENCİ) Öğrenci {ÖğrenciNo, Adı,
Soyadı}
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Öğrenci Adı

Öğrenci

Öğrenci No

Öğrenci Soyadı

Şekil 4.15. Öznitelik
•

Veri Kümesi (Domain): Bir özelliğin alabileceği değerler.

Cinsiyet Erkek, Kız,
Göz Rengi Mavi, Ela, Kara, vs.
Vize [0-100]
•

Veri Türü (Data Type): Veri içerisinde yer alan bir özelliğin hangi türden olacağını
belirler.

Örnek: Tamsayı- INTEGER, Değişken sayıda karakter- VARCHAR, Tarih – DateTime
•

Türetilmiş Özellik (Derived Attribute): Bir varlığa ait özellikler kullanılarak yeni bir
özellik türetilebilir.

(Örnek; Doğum Tarihi özelliğinden türetilen Yaş özelliği)
•

Çok değerli özellik (Multi-valued attribute): Birden fazla değer ile eşleşebilen özellik.

(Örnek; ÖĞRETMEN birden fazla DERS vermektedir, ÖĞRENCİ birden fazla KİTAP
okumuştur.)
•

Birleşik Özellik (Composite Attribute): Birden fazla özelliğin birleşmesiyle oluşan
özellik.

(Örnek; Semt, Sokak, Apartman, Daire özellikleri birleşerek Ev Adresi özelliğini oluşturabilir)
•

Anahtarlar

q Aday Anahtar (Candidate Key): Varlık kümesinde yer alan her varlığı kesin olarak
tanımlamaya yarayan özelliklere aday anahtar adı verilir. PERSONEL varlık türünde
SİCİLNO

ve

TC_KİMLİK_NO

özellikleri

aday

anahtar

olabilir.

Fakat

PERSONEL_ADI özelliği olamaz, çünkü aynı ada sahip birden fazla personel olabilir.
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q Birleşik (Composite) Anahtar: İki veya daha fazla özellikten oluşan aday anahtar.
ÖĞRENCİ NO, YIL ve DÖNEM alanları birleşik anahtar olabilir.
q Birincil Anahtar (Primary Key): Aday anahtarlar arasından seçilmiş anahtar. Bu anahtar
sadece bir özellikten oluşabileceği gibi birden fazla özelliğin birleşiminden de
oluşabilir. PERSONEL varlık türünde SİCİLNO veya TC_KİMLİK_NO özellikleri
birincil anahtar olarak seçilebilir.
q Yabancı anahtar (Foreign Key): Bir varlık türünün, başka bir varlık türünün anahtarı ile
eşleşen özellik veya özellikler kümesi.
q Güçlü Varlık (Strong Entity): Herhangi diğer varlık türlerinden bağımsız mevcut
olabilen varlık türü.
q Zayıf Varlık (Weak Entity): Tekil olarak belirlenebilmesi, başka bir varlığın (owner)
birincil anahtar özelliğine bağlı olan varlık.
q Zayıf varlığın anahtar özelliği yoktur
q Zayıf varlık, kendisini belirleyen (owner) varlık ile belirleyici bir ilişki içinde
olmalıdır.
q Örnek: ÖĞRENCİ’nin aldığı dersler öğrenciye bağlıdır. Öğrenci varsa öğrenci_ders
vardır. öğrenci_ders öğrenci ile ilişkide olmalıdır.
Varlık-İlişki sembolleri

Şekil 4.16. Varlık-ilişki sembolleri
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4.8. Veri Modellerinde Mantık
Varlıklar arası İlişkiler (Eşleme)
Ø Bir varlıkla ilişkiye girilebilecek varlıkların sayısına eşleme sayısı adı verilir.
Ø z Eşleme sayısı n>=2 varlık için söz konusudur ve ikili ilişkilerin ortaya konulması
açısından yararlıdır.
Ø A ve B gibi iki varlık kümesi arasındaki R ilişki kümesi için eşleme durumları şu şekilde
ifade edilir:
ü Birden-bire (One to One)
ü Birden-çoğa (One to Many)
ü Çoktan-bire (Many to One)
ü Çoktan-çoğa (Many to Many)
Birden-bire İlişki
Ø A varlık kümesi içindeki bir varlık, B kümesi içindeki sadece bir varlık ile ilişkili ise
birdenbire ilişki söz konusudur (Tecim, 2008).

Şekil 4.17. Birden-bire ilişki (Tecim, 2008)
Birden-çoğa İlişki
Ø A kümesi içindeki bir varlık B kümesi içindeki birden fazla varlık ile ilişkili ise, bu
ilişkiye birden-çoğa ilişki adı verilir. B kümesindeki bir varlık, A kümesindeki sadece
bir varlık ile eşleşebilir.
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Şekil 4.18. Birden-çoğa ilişki
Çoktan-bire İlişki
Ø A varlık kümesindeki birden fazla varlık, B kümesindeki bir varlık ile ilişkili ise bu
eşleşmeye çoktan-bire ilişki adı verilir.

Şekil 4.19. Çoktan-bire ilişki
Çoktan-Çoğa İlişki
Ø A varlık kümesindeki birden fazla varlık, B kümesindeki birden fazla varlık ile ilişkili
ise bu eşleşmeye çoktan-çoğa ilişki adı verilir.
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b1
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Şekil 4.20. Çoktan-çoğa ilişki
•

Çoktan-çoğa ilişki en genel ilişki biçimidir. Bu ilişki herhangi bir sınırlamanın olduğu
durumlar için geçerli olacaktır.

•

Müşteri-hesap ilişkilerinde aile üyelerinin ortak hesap açabilmesi durumunda çoktançoğa ilişki söz konusu olacaktır.

Varoluş Koşulu
Ø Eğer bir X varlığının bulunması Y varlığının bulunmasına bağlı ise, X’in Y’ye bağlı
olduğundan söz edilebilir.
Ø Y silinirse, X’in bir anlamı kalmayacaktır.
Ø Bu durumda Y baskın varlık (dominant entity)
Ø X ise bağımlı varlık (subordinate entity) adı verilir.
•

Örneğin, bir müşterinin hesabı silineceğinde, bu müşterinin hesap hareketlerinin
de silinmesi gerekmektedir. Hesap hareketleri, hesap var olmadan var olamaz.

4.9. Veri Normalizasyonu
•

Normalizasyon; tasarım aşamasındaki veri tabanında veri tekrarını, veri kaybını veya veri
yetersizliğini önlemek için veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerdir.

•

Normalizasyon tanım olarak ise; (Ayrıştırma), veritabanlarında çok fazla sütun ve satırdan
oluşan bir tabloyu tekrarlardan arındırmak için daha az satır ve sütun içeren alt kümelerine
ayrıştırma işlemidir.

•

Normalizasyon yapılırken uyulması gereken kurulların her birine normal form adı verilir.
– Birinci Normal Form (1NF)
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– İkinci Normal Form (2NF)
– Üçüncü Normal Form (3NF)
•

Daha yüksek düzey formlar var ama çok fazla kullanılmıyor.

•

İlk üç düzey ihlal edilirse

– Kayıt güncelleme
– Kayıt silme
– Kayıt bulmada zorluk çekilir.
Normalizasyon Amaçları
•

Veri üzerinde bütünlüğü sağlamak
o Veri tekrarını önleyerek verilerdeki bozulmaları önlemek

•

Uygulamadan Bağımsızlık

– Uygulama değişse bile veritabanı tutarlı olarak çalışmalı
•

Performansı Arttırmak
– Veri tekrarı en aza iner ve arama hızlı olur.

Yaygın olarak piyasada kullanılan veritabanları aşağıdaki tabloladadır.
Sıra No

İlişkisel Veri Tabanı Sistemleri

1

MSSQL

2

MySQL

3

Oracle DB

4

IBM DB2

5

Sybase

6

PostgreSQL

7

Berkeley

8

Firebird

9

Informix

10

İnterbase

11

MS Access

12

Paradox

Veri Tabanı Dilleri
SQL

PL/SQL

T-SQL

OQL

Şekil 4.21. Yaygın olarak kullanılan veritabanları
106

Uygulamalar

1. Veritabanları hakkında detaylı incelemeler ve araştırmalar yaparak kendinizi geliştiriniz.
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Uygulama Soruları

1. Normalizasyon nedir?
2. Veritabanı dilleri nelerdir?
3. Piyasada kullanılan veritabanları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde CBS’de kullanılan temel işlemler, coğrafik kodlama, CBS’de kullanılan koordinat
sistemleri, veri yönetimi ve veritabanına dair uygulamalar, örnekler işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi CBS’de araziye çıkılarak veri toplama aracı olarak kullanılır?
A) Google earthden veri çekme
B) Eski hava fotoğrafları
C) Google mapstan veri çekme
D) Total Station
E) Uydu görüntüsü
2)

Aşağıdakilerden

hangisi sayısal

verinin

düzenlenmesi

işlemlerdendir?
A) Veri elde etme
B) Kenar belirleme
C) Jeokodlama
D) Bölütleme
E) Normalizasyon
3) Aşağıdakilerden hangisi sayısallaştırma hatalarındandır?
A) Overshoot (fazla çizgi)
B) Sliver
C) Dangle
D) Knot
E) Hepsi
4)

Veritabanında yandaki sembol neyi ifade eder?
A) İlişki türü
B) Varlık türü
C) Özellik
D) Birincil anahtar
E) İkili ilişki

5) Aşağıdakilerden hangisi veritabanı dillerinden değildir?
A) XML
B) SQL
C) PL/SQL
D) T-SQL
E) OQL
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sırasında uygulanacak

6) Mekansal verinin sayısal ortamda dünya üzerinde olduğu pozisyona aktarılması işine
………………………………… denir
7) Jeokodlama ile entegre bir CBS veri tabanında kullanılabilecek verinin elde edilmesi için iki
durumdan bahsedilmektedir. Bunlar …………………………. ve ……………………’dır.
8) Yeryüzü gerçekte, çeşitli topografik özelliklere sahip, girintili çıkıntılı, kabaca bakıldığında
bir küreyi andıran yuvarlak bir kütledir. Durgun deniz yüzeyinin karaların altından da devam
etmesi ile oluşan bu şekle …………………………. adı verilir
9) Bir noktanın belirli bir referans sistemi üzerindeki yerini, konumunu tanımlayan doğrusal ve
açısal büyüklüklerine ………………………….. denir.
10) Veritabanlarında çok fazla sütun ve satırdan oluşan bir tabloyu tekrarlardan arındırmak için
daha az satır ve sütun içeren alt kümelerine ayrıştırma işlemine …………………….. denir.

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) e, 4) b, 5) a, 6) Jeokodlama, 7) Sayısal verinin oluşturulması ve Mevcut sayısal
verinin düzenlenmesi, 8) Jeoid(Geoid), 9) Koordinatlar, 10) Normalizasyon
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5. TEMEL ARCMAP UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. ArcMap’e Giriş
5.2. Data Frame Oluşturma ve Veri Açma
5.3. Bookmark Oluşturma
5.4. Hyperlink Özelliği
5.5. Joins ve Relates Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcMap arayüzü nasıldır ve hangi fonksiyonları gerçekleştirebilirim?
2- ArcMap’te farkı ölçeklerdeki çalışmaları nasıl birlikte gösterebilir ve çalışabilirim?
3- Veriler ile ilgili görselleri veya bilgileri ArcGIS’te nasıl ilişkilendirebilirim?
4- Başka formatta hazırlanmış veri tabanlarını ArcGIS’te bir veriyle nasıl birleştirebilirim?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

ArcMap’e Giriş
Data

Kazanımın

Kazanım

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

Farklı dosyaların ArcGIS’teki verilere Okuyarak,

fikir

yürüterek,

ilişkilendirme ve interaktif gösterimini araştırarak

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

ArcMap arayüzünün genel fonksiyonları
ve araçları hakkında bilgi sahibi olur

ve dosyası

Veri Açma
Bookmark
Oluşturma
Hyperlink
Özelliği

elde

edileceği veya geliştirileceği

yaparak

Frame Farklı ölçeklerdeki verilerin aynı proje Okuyarak,

Oluşturma

nasıl

içinde

görüntülenmesi

ve araştırarak

işlenmesini kavrar.
Aynı

frame

dosyalarının

yaparak

içinde
nasıl

farklı

çalışma Okuyarak,

oluşturulduğunu araştırarak

öğrenir.

yaparak

öğrenir.

yaparak

Vektör verilerine bağlı tablolar veya
Joins ve Relates
Özellikleri

birbirilerinden

bağımsız

veri Okuyarak,

tabanlarının fiziksel olarak ortak bir araştırarak
tabloda

birleştirilmesi

kurulmasını öğrenir.
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ve

ilişki yaparak

Anahtar Kavramlar
1- Data Frame
2- Hyperlink
3- Joins
4- Bookmark
5- Relates
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Giriş
Bu bölümde, ArcGIS teknolojisi içerisinde verilerin görüntülendiği ve birçok önemli
fonksiyonların sahip olduğu ArcMap arayüzü ve özellikleri hakkında bilgi verilecektir. Bunun
için daha önce hazırlanmış veri setleri kullanılacak olup her bir uygulama için işlem adımları
sırasıyla verilmiştir.
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5.1. ArcMap’e Giriş
Bilgisayarımız üzerinde arama penceresine kullanılan programa göre ArcMap yazıp karşımıza
gelen ikon üzerine çift tıklayınız ve programı açınız.
ArcMap arayüzü çalıştığında karşınıza ilk olarak “ArcMap – Getting Started” penceresi
çıkacaktır.
Bu pencereyi “Cancel” seçeneğine tıklayarak kapatabiliriz.

Şekil 5.1. ArcMap arayüzü
“ArcMap – Getting Started” penceresi kapatıldıktan sonra ArcMap arayüzü ekranda
gözükecektir. ArcMap arayüzünde default olarak,
a. Menu bar,
b. Standart Toolbar,
c. Tools Toolbar,
d. Table of Contents ve
e. Veri ve harita görüntüleme ekranı bulunur.
Standart Toolbar ve Tools Toolbar’a ait fonksiyonlar aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 5.2. ArcMap’te menüler
Standart Toolbar içindeki fonksiyonlar;

Şekil 5.3. ArcMap’te standrt toolbar fonksiyonları
Tools Toolbar içindeki fonksiyonlar;
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Şekil 5.4. ArcMap’te tools toolbar içindeki fonksiyonlar
5.2. Data Frame Oluşturma ve Veri Açma
Data Frame, çalışan ArcMap proje dosyası içinde iki farklı alanın, iki farklı ölçeğin veya iki
farklı verinin ayrı çalışma ortamında görüntülenmesini sağlar. Bu özellikle farklı veriler
üzerinde çalışma imkânı bulunabildiği gibi, bir alanın farklı verilerinin layout (çıktı)
işlemlerinde birlikte görüntülenmesini sağlar.
Masaüstünüzde açılı olan ArcMap ortamına veri eklemek için Standart Toolbar’da yer alan
“Add Data” aracına tıklayınız. Açılan “Add Data” penceresi içinde çalışma klasörü olan
“veriler” klasöründeki “5_bolum\Konu05\Veri\Ulkeler.shp” verisini seçiniz. Seçim yapıldıktan
sonra “Add” butonuna tıklayınız. Ekranda Ulkeler katmanının açıldığını göreceksiniz.
Table of Contents’te yer alan “Layers” yazısının üzerinde sağ mause ile “Properties” e
tıklayınız. (Aynı işlemi “Layers” yazısı üzerinde çift tıklayarak da yapabilirsiniz).
Ekrana açılan “Data Frame Properties” penceresindeki “General” tabında bulunan “Name”
kısmına “Dünya” yazınız. “Ok” ı tıklayınız. (Aynı işlemi “Layers” yazısı üzerine sol mausla
tek tıklayarak yapabilirsiniz). Böylelikle Frame adı değiştirilmiş olacaktır.
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Şekil 5.5. Add data fonksiyonunun kullanımı

Şekil 5.6. Layers isminin değiştirilmesi
Table of Contents’e yeni bir frame eklemek için “Menu Bar” içindeki “Insert” altındaki “Data
Frame” seçeneğine tıklayınız. Ekrana “Dünya” data frame’inden başka “New Data Frame”
açılacaktır. Bunun ismini yukarıda yer alan adımları takip ederek “Türkiye” olarak değiştiriniz.
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Şekil 5.7. Data Frame oluşturma
Standart Toolbar’da yer alan “Add Data” butonuna basınız. Ekrana açılan “Add Data”
penceresi

içinde

çalışma

klasörünüz

olan

veriler\5_bolum\Konu05\Veri\

içinde

“Demiryolu.shp, Turkiye.shp, Turkiye_ilmerkez.shp” katmanlarını “Shift” tuşuna basarak
veya sol fare ile sürükleyerek seçiniz ve “Add” seçeneğine tıklayınız. Table of Contents’e
eklenen verilerin sıralanışlarını inceleyiniz. Ayrıca Tools Toolbar’ını kullanarak verileri
inceleyiniz.

Şekil 5.8. Add Data ile veri ekleme

122

Yukarıda yer alan adımları uygulayarak yeni bir Data Frame oluşturunuz. Aynı yukarıda yer
alan şekilde framenin adını “Ankara” olarak değiştiriniz.
“Add Data” butonunu kullanarak çalışma klasörünüz olan veriler\5_bolum\06 içindeki
katmanları sol mausu sürükleyerek veya Shift basılı halde seçerek “Add” butonunu tıklayınız.

Şekil 5.9. Layers içerisine veri ekleme
Table of Contents’de artık 3 data frame bulunmaktadır. Bunlar Dünya, Türkiye ve Ankara’dır.
Dikkat edilirse bu üç frame ait veriler küçükten büyük ölçeğe doğrudur, dolayısıyla ölçekleri
ve veri hassasiyetleri farklıdır. Böylelikle üç farklı veri, aynı proje dosyası içinde açılmıştır.
Frame lerden hangisi bold (kalın) ise o frame aktiftir. Yani veri görüntüleme ekranında o frame
deki katmanlar görüntülenir.
Frame’ler arası geçişler için, açmak istenilen frame in üzerinde sağ mausa ile “Activate”
butonuna tıklanır. (Ayrıca klavyede ALT tuşuna basılı halde iken sol maus ile frame adına
tıklanarak da geçiş yapılabilir).
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Şekil 5.10. İstenilen katmanı aktif etme
Tools Toolbar’daki araçları kullanarak oluşturulan 3 farklı frame’lerdeki katmanları ve
özelliklerini inceleyiniz.
Çalıştığınız proje dosyasını Standart Toolbar içindeki “Save” butonuna veya “File” menü barı
altındaki “Save” butonuna basarak istediğiniz dizine proje dosyası olarak kaydediniz.
5.3. Bookmark Oluşturma
Menübar da yer alan “Bookmarks” özelliği, aynı frame içinde (veya View) farklı ölçeklerdeki
ve çerçevedeki görüntülere kolay ulaşabilme imkânı sağlar. Böylelikle farklı ölçekler ve
çalışma alanları arası geçişler kolay bir şekilde yapılabilir.
1- Boş proje dosyası açınız.
2- Standart Toolbar’da yer alan “Add Data” butonunu kullanarak veriler\5_bolum\5_3 klasörü
içindeki “Ankara_koy.shp”, “Turkiye.shp” ve “Turkiye_Goller.shp” katmanlarını çağırınız.
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Şekil 5.11. Verileri ekleme
3- Tools Toolbar bölümünde yer alan “Zoom In” butonunu kullanarak birinci çalışma alanı
olan Ankara ve çevresini yakınlaştırınız. Standart Toolbar’daki ölçek ayarlama kısmından
1:1.500.000 ölçeğini ayarlayınız.
4- Menübardaki “Bookmarks” başlığı altında “Create Bookmark” seçeneğine tıklayınız.
5- Ekranda açılan “Create Bookmark” penceresine yakınlaşınız. Boş bölüme çalışma alanını
tanımlayıcı bir isim olan “Ankara ve Çevresi” yazıp “Ok” tuşuna basınız.
6- 3. 4. ve 5. adımları uygulayarak ikinci çalışma alanı olan Van Gölü ve çevresini 1:700.000
ölçeğinde yakınlaştırınız. Çalışma alanının ismini “Van Gölü ve Çevresi” yazınız. Böylece iki
çalışma alanı ölçekleriyle ve çalışma sınırlarıyla Bookmark olarak tanımlanmış olacaktır.
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Şekil 5.12. Bookmark oluşturma
7- Menu bar’da bulunan “Bookmarks” özelliği tıklandığında tanımlanmış olan Bookmarklara
kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Hangi alanla ilgili çalışma yapılacaksa daha önce

tanımlanan o bookmark’a tıklanır ve çalışma alanı ekrana getirilir.
8- Bookmarkların yönetimi yine Menu bar’da “Bookmarks” altındaki “Manage Bookmarks” a
ulaşılarak yapılır.

Ekranda açılan “Bookmarks Manager” penceresinde tanımlanan

bookmarklar seçilerek sağ tarafta yer alan özelliklerle istenen işlem gerçekleştirilir.

Şekil 5.13. Bookmark ayarları
5.4. Hyperlink Özelliği
Hyperlink, ekrandaki herhangi bir özelliğe farklı dosyaların (.doc, .xls, jpeg, tiff, ppt, avi vb.)
eklenmesi ile interaktif doküman oluşturulmasını sağlar.
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9- Menu bar’da “Bookmarks” özelliğini kullanarak “Ankara ve Çevresi” ekrana getirilir. Tools
Toolbarında bulunan “Identify” butonu kullanılarak ekrandaki Ankara il sınırları içine
tıklayınız. Ekrana Ankara ile ilgili “Indentify” penceresi açılacaktır.
10- “Indentify” penceresindeki ANKARA isimli katman üzerinde sağ tıklayınız ve “Add
Hyperlink” seçeneğini seçiniz.
11- Ekrana açılan “Add Hyperlink” penceresinde iki seçeneğin çıktığını göreceksiniz.
Bunlardan “Link to a Document” herhangi bir dokümanı link yapmak istediğinizde, “Link to a
URL” de ilgili detaya internet adresine link vermek istediğinizde seçilir. Bu uygulamada
Ankara iline ait bir .jpeg görüntü verileceği için “Link to a Document” seçili halde iken
ekrandaki butona tıklayınız.
12- veriler\5_bolum\5_4 dizininin içerisindeki “Ankara.jpeg” görüntü dosyasını seçip “Open”
seçeneğine daha sonra “Ok” seçeneği seçilir.

Şekil 5.14. Hyperlink ekleme
Bu işlem sonrası Tools Toolbardaki “Hyperlink” butonu aktif konuma geçecektir. “Hyperlink”
butonu seçildikten sonra Ankara üzerine tekrar tıklayınız. Görüntü dosyasının ekranda
açıldığını göreceksiniz.
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Şekil 5.15. Hyperlink eklenmiş hal
9, 10, 11, 12 ve 13. adımları uygulayarak “Van Gölü ve Çevresi” için hyperlink oluşturunuz.
15- Hyperlinklerin yönetimi için 10. adımı uygulayarak “Manage Hyperlinks” seçeneğine
tıklayınız. Ekranda açılan “Manage Dynamic Hyperlinks” penceresinde özellikleri kullanarak
hyperlink yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Şekil 5.16. Hyperlink ayarları
5.5. Joins ve Relates Özellikleri
Joins ve Relates özelliği; vektör verilerine bağlı tablolar veya birbirlerinden bağımsız veri
tabanlarının fiziksel olarak ortak bir tabloda birleştirilmesi ve ilişki kurulmasını sağlar.
Birbirinden bağımsız farklı tabloların fiziksel olarak birleştirilebilmesi için ortak alanlar
gerekmektedir. Bu ortak alanlar birbirleriyle eşleşecek olan sayısal veya karakter değerlere
sahip olmalıdır. Bu özellikle birçok veri tabanı kolay bir şekilde CBS’ye aktarılabilir. Joins
özelliğinde tablo katmana aktarılırken Relates’te sadece ilişki kurulur. Tablo katmanın öznitelik
verisine aktarılmaz. 5_5 klasörü içindeki 5_5 proje dosyasına çift tıklayınız. Ekrana açılan
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pencerede Turkiye_il katmanının olduğunu göreceksiniz. Standart Toolsbardaki Add Data
butonuna tıklayarak
“Uygulama_03> Turkiye.mdb içindeki Turkiye_Nufus2000 tablo verisini seçerek Add
butonuna tıklayınız.
Not: Sözel veri tablosu Table of Contents’e eklendiğinde grafik veri içermediği için menü
seçeneği “List By Drawing Order”’dan “List By Source”’a otomatik olarak değişir. List by
Source’da hem grafiksel veri içermeyen tablo veriler hem de grafiksel veriler birlikte
gösterilebilir.
Table of Contents’de mevcut Turkiye_il verisinin altında Turkiye_Nufus2000 tablo verisi
açılmıştır. Her iki verinin öznitelik verisini inceleyerek benzer-eş sütunun olup olmadığını
kontrol ediniz. Burada sütundaki detayların aynı özelliğe ait olduğuna dikkat ediniz. Bunun
için Table of Contents’deki Turkiye_il katmanının üzerinde sağ maus ile Open Attribute
Table’a tıklayınız. Turkiye_Nufus2000 tablo verisi üzerinde sağ maus ile Open seçeneğine
tıklayınız. Ekranda açılan tablo sözel verileri inceleyiniz.

Tablolar arası geçişi Table

penceresinin sol alt köşesindeki ilgili veri isimleri üzerine tıklayarak yapabilirsiniz.

Şekil 5.17. Tablo özellikleri
Tablo veriler incelendiğinde Turkiye_il verisi içindeki IL, ADI ve YERLESİMKO sütunları ile
Turkiye_Nufus2000 tablo verisindeki IL, ILADI ve YERLESIMKOD sütun isimlerinin aynı
detayları içerdiği görülür. Bu sütunlardan hangisi ile Joins yapılacağına karar verilip işlem
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gerçekleştirilir. Bu uygulamada YERLESIMKO ve YERLESIMKOD sütunları ortak anahtar
olarak seçilmiş olup bu sütunlara bağlı olarak Joins işlemi yapılacaktır.
Turkiye_il katmanı üzerinde sağ fare ile Joins and Relates sekmesine ve oradan da Joins
seçeneğine tıklanır.

(Joins’e ayrıca katman üzerinde sağ fare ile Properties sekmesine

tıklanınca ekrana açılan Layer Properties penceresinde Joins & Relates tabından ulaşılabilir).

Şekil 5.18. Join işlemi
Ekranda açılan Join Data penceresinde Joins attributes from a table (bir tablo veriyi kullanarak
join yapma) işlemi için sırasıyla şu adımlar uygulanır; 1. Seçenekte, katmandaki (Turkiye_il)
joins işleminde kullanacağın sütun ismi seçilir (YERLESİMKO), 2. Seçenekte joins yapmak
istediğimiz tablo seçilir (Turkiye_Nufus2000), 3. Seçenekte, bu tabloda katmandaki aynı
bilgileri içeren ve joins için kullanılacak sütun ismi seçilir (YERLESIMKOD).
Joins Option kısmında iki seçenek karşımıza çıkar. Bunlar; Keep all records ve Keep only
matching records’dur. Keep all records seçeneği ile tablodaki bütün satırlar katmana eklenir.
Keep only matching records seçeneği ise tablodaki sadece eşleşen satırları katmana ekler. Bu
işlem de Keep all records seçeneği işaretli olacaktır. Daha sonra joins işlemini bitirmeden önce
kontrol amaçlı olarak Validate Join butonuna tıklanır. Validasyon işlemi başarı ile
tamamlandığını gösteren pencere açıldığında Close butonuna ve ardından Joins Data
penceresinin Ok butonuna tıklanır.
Joins işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra Turkiye_il katmanı üzerinde sağ fare ile Open
Attribute Table sekmesine tıklanır. Açılan Table penceresinde Turkiye_Nufus2000 tablo
verisinin Turkiye_il katmanına join yapıldığı görülür.
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Şekil 5.19. Join işleminin kontrolü
Not: Yapılan Joins işleminin kaldırılması 3. adımdaki seçenek 1-2’deki Remove ile yapılabilir.
Join işlemindeki tablo verisinin katmanın öznitelik verisine eklenmesi açılan proje dosyası
içerisinde gerçekleşen bir işlemdir ve kalıcı değildir. Yani Turkiye_il katmanı başka bir proje
dosyasında veri olarak çağrılsa içerisinde Turkiye_Nufus2000 verisini barındırmaz. Bu veriyi
katmanın öznitelik verisinde kalıcı yapabilmek için yeni bir katman olarak kaydedilmesi
gerekir.
Joins yapılmış Turkiye_il katmanı üzerinde sağ fare ile Data > Export Data sekmesi tıklanır.
Açılan Export Data penceresinde yeni üretilecek katmanın kaydedileceği yerin seçimi ve
belirlenmesi için butonuna tıklanır. Ekrana açılan Saving Data penceresinde Look in kısmında
“Uygulama_03 > Turkiye.mdb ye ulaşılır. Yeni katmanın ismi Turkiye_il_yeni olarak yazılır
ve Save butonuna daha sonra da Ok butonuna tıklanır. Ekrana açılan ArcMap penceresindeki
export edilmiş verinin proje dosyasında katman olarak açılmasının istendiği uyarıya Yes (Evet)
butonuna tıklanarak cevap verilir. Table of contents’te yeni oluşturulan katman açılır. Öznitelik
tablosu incelendiğinde Turkiye_Nufus2000 tablo verilerinin kalıcı olarak katmana eklendiği
görülür.
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Şekil 5.20. Tablo verilerinin kalıcı olarak eklenmesi
Relates işlemi için Add Data butonuna tıklayarak “Uygulama_03> Turkiye.mdb içindeki
Turkiye_Saglik tablo verisini seçerek Add butonuna tıklayınız ve Table of Contents’e ekleyiniz.
Turkiye_il katmanı üzerinde sağ maus ile Joins and Relates altında Relates sekmesine
tıklayınız.
Ekranda açılan Relates penceresinde sırasıyla şu adımlar uygulanır; 1. Seçenekte, katmandaki
(Turkiye_il) Relates işleminde kullanacağın sütun ismi seçilir (YERLESİMKO)
Seçenekte Relates yapmak istediğimiz tablo seçilir (Turkiye_Saglik), 3. Seçenekte, bu tabloda
katmandaki aynı bilgileri içeren ve Relates için kullanılacak sütun ismi seçilir
(YERLESIMKOD), 4. Seçenekte bir veya birden fazla ilişki kurulabileceğinden ilişki adı
yazılır (Relate 1). Ok butonuna tıklanır.

Şekil 5.21. Join fonksiyonu ile birden fazla tablo ekleme
Tools Toolbarındaki Identify butonu seçilir ve MapView deki Türkiye haritası üzerinde
herhangi bir il üzerine tıklanır. Ekranda açılan Identify penceresi içinde Turkiye_il katmanına
Turkiye_Saglik verisinin ilişkilendirildiği görülür.

Nitekim Ankara ilinin üzerinde hem

Ankara’nın katmandaki verileri hem de Turkiye_Saglik taki verilerine ulaşılabilmektedir.
Ayrıca Relates tablo verisine Turkiye_il katmanının sağ fare ile Open Attribute Table’ı açılıp
herhangi bir il seçildikten sonra Relates butonuna tıklanarak ulaşılabilir.
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Şekil 5.22. Sorgulama yapma
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Uygulamalar

1- Uygulama dosyasındaki Uygulama_1, 2 ve 3 nolu proje dosyalarını çalıştırınız ve bölüm
içindeki uygulamaları yapınız.
Not: ArcGIS deneme sürümü içi http://www.esriturkey.com.tr/urun/arcgis-desktop sitesini
ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları

1- Uygulamalarda sizi zorlayan adımlar hangileridir?
2- Join özelliği için dikkat edilmesi gereken faktör nedir?
3- Data Frame oluşturma sizce hangi çalışmalar için geçerlidir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde ArcGIS teknolojileri içerisinde ArcMap’in genel uygulama alanları ile ilgili
çalışmalar yapılmıştır. Bunun için öncelikle ArcMap arayüzü fonksiyonları, Standar Toolbar
özellikleri ve Tools Toolbar fonkisyonlarının neler odukları hakkında bilgi verilmiştir. Bu
bölüm özellikle yeni kullanıcılar için hangi aracın ne işe yaradığı konusunda yardımcı
olmaktadır.
Data Frame ise çalışan ArcMap proje dosyası içinde iki farklı alanın, iki farklı ölçeğin veya iki
farklı verinin ayrı çalışma ortamında görüntülenmesini sağlar. Data Frame ile ilgili dünya
genelinde, Türkiye genelinde ve Ankara özelinde farklı çözünürlük ve ayrıntıda veriler aynı
proje dosyası içinde nasıl açılır ve çalışılır bununla ilgili uygulamalar yapılmıştır. Aynı frame
içerisinde farklı çalışma bölgelerini istenilen ölçekte saklamak için Bookmark konusunda
uygulamalar yapılmıştır.

Ayrıca ArcMap üzerindeki herhangi bir vektör veriye farklı

dosyaların entegre edilmesi ve interaktif olarak açılması uygulaması Hyperlink fonksiyonu ile
gösterilmiştir. Son olarakta excel veya bir veritabanında hazırlanmış olan öznitelik verisinin
ArcMap’teki bir veri tabanınyla nasıl birleştirileceği Joins özelliği ile gösterilmişve bununla
ilgili uygulama yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. AracMap arayüzünde açılan dataframelerden istenilen nasıl aktif hale getirilir?
a) Sağ click > Active
b) Sol click > Active
c) Select Active
d) Insert > Active
e) File > Active
2. Bir haritayı çıktı için düzenlerken neatline nasıl eklenir?
a) Insert > Picture
b) Insert > Object
c) Insert > North arrow
d) Insert > Text
e) Insert > Neatline
3. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bookmark oluşturduktan sonra kontrol edebiliriz?
a) Bookmarks > Create Bookmarks
b) Bookmarks > Manage Bookmarks
c) Insert > Bookmarks > Create Bookmarks
d) Insert > Bookmarks > Manage Bookmarks
e) Insert > Bookmarks > Edit Manage Bookmarks

4.

Yandaki şekil ile hangi komut gerçekleştirilir?
a) Birleştirme
b) Likleme
c) Seçili elementi yapıştırma
d) Yeni çerçeve oluşturma
e) Kopyalama

5.

Yandaki şekil ile hangi komut gerçekleştirilir?
a) HTML link
b) Rota bulma
c) Kopyalama
d) Network analizi
e) Mesafe ölçer
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. ………….., ekrandaki herhangi bir özelliğe farklı dosyaların (.doc, .xls, jpeg, tiff, ppt, avi
vb.) entegre edilmesi için gerekli olan araçları sağlar.
7. …………. özelliğinde tablo katmana aktarılırken ………… te ise sadece ilişki kurulur
tablo katmanın öznitelik verisine aktarılmaz.
8. Aynı frame içinde (veya View) farklı ölçeklerdeki ve çerçevedeki görüntülere kolay
ulaşabilme ……………… özelliği ile mümkündür.
9. Table of Contents’e data frame ekleme …………….. menü barı altındaki “Data Frame”
butonu ile gerçekleştirilir.
10. ……………….’da hem grafiksel veri içermeyen tablo veriler hem de grafiksel veriler
birlikte gösterilebilir.

Cevaplar:
1) a, 2) e, 3) b, 4) c, 5) b, 6) Hyperlink, 7) Joins, Relates 8) Bookmark, 9) Insert, 10) List by
Source.
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6. VERİ TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Vektör Veriler ve Özellikleri
6.2. Raster Veriler ve Özellikleri

140

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcGIS teknolojilerinde kaç tür vektör gösterim şekli vardır ve bu veriler üzerinde ne tür
değişiklikler yapabilirim?
2- ArcGIS teknolojisindeki raster verileri nasıl gösteririm ve görselleştirebilirim?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Vektör Veriler
ve Özellikleri
Raster Veriler
ve Özellikleri

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

ArcGIS’teki vektör veri yapıları ve Okuyarak,

fikir

yürüterek,

bunların ArcMap ortamında gösterilmesi araştırarak

ve

uygulama

ArcGIS’teki raster veri yapıları ve Okuyarak,

fikir

yürüterek,

bunların ArcMap ortamında gösterilmesi araştırarak

ve

uygulama

hakkında bilgi sahibi olur.

hakkında bilgi sahibi olur.
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yaparak

yaparak

Anahtar Kavramlar

1- Vektör veri
2- Shapefile
3- Feature Class
4- Coverage
5- Raster veri
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Giriş
Bu bölümde, CBS’deki iki önemli veri yapısı olan vektör ve raster verilerin ArcGIS ortamında
nasıl tutulduğu ve görüntülendiği gibi konularda bilgi verilmiş ve uygulama yapılmıştır.
Uygulama klasörleri içerisindeki Uygulama_4’te bu konu ile ilgili uygulama yapılmıştır.

144

6.1. Vektör Veriler ve Özellikleri
CBS ortamlarında koordinat bilgisine sahip olan ve temel geometrik çizgiler olan nokta (point),
çizgi (line) ve alan (polygon) dan oluşan bütün veriler vektör veri olarak isimlendirilir. Vektör
veriler değişik CBS yazılımlarında değişik formatlarda tutulurlar. Burada ArcGIS
yazılımındaki vektör verilerin bulunma şekilleri üzerinde durulacaktır. ArcGIS’te bulunan
genel vektör veri tipleri Feature Class, Shapefile ve Coverage’ tır (Şekil 6.1).

Şekil 6.1. Vektör veri tipleri
Feature Class’lar bir Geodatabase içerisinde bulunur ve Access veri tabanında tutulurlar.
Feature Class direkt Geodatabase içinde bulunabildikleri gibi aynı çalışma konusu ve alanıyla
ilgili olan katmanların birlikte olduğu Feature Dataset’ler altında tutulabilirler.
Shapefile dosyaları ArcGIS’in ilk Windows sürümlerinin çalışma dosyaları olup (.shp)
uzantılıdırlar. Database file (.dbf) dosyası olarak veri tabanları tutulur. Bu vektör veriler direkt
çalışma klasörleri içine kaydedilebilir.
Coverage vektör formatta tutulan jeoilişkisel veridir. Coverage’lar coğrafi varlıklara ait
mekânsal ve öznitelik verileri bünyesinde barındırırlar. Her bir coverage point, line (arc),
polygon veya annotation (Texts) içeren Feature Class’lardan oluşur.
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ArcGIS içerisindeki bütün bu vektör veriler topolojik kurallara göre veritabanında kaydedilip
tutulurlar. Böylece kullanılan veriler arasındaki komşuluk, yön, çakışma ve bağlantı gibi
mekânsal ilişkiler tanımlıdır. Bu veri tiplerinde binme, boşluk, kopukluk, taşma gibi geometrik
hatalar elimine edilmiştir.
veriler\6_bolum\Uygulama_06 ıiçindeki Uygulama_6 ArcMap proje dosyasına çift tıklayınız.
Standart Toolsbar’da ki ArcCatalog butonuna tıklayınız.

Sağ tarafta açılan Catalog

penceresinde Coverage, Maden, SHP ve Turkiye klasörlerini açınız ve klasörler altındaki
verileri inceleyiniz.
Coverage

klasöründen

turki_ilmerk

point

coverage

verisini,

Maden

klasöründeki

Maden_Yatakları.mdb > TR > MADEN feature class verisini, SHP klasörü altında
Demiryolu.shp verisini ve Turkiye klasörü altında Turkiye.mdb > Turkiye_il feature class
verisini sol maus ile ekrana sürükleyerek Table of Contents’e ekleyiniz.

Şekil 6.2. ArcMap ortamında açılan veriler
Table of Contents’te List By Source konumunu List By Drawing Order olarak değiştiriniz.
Table of Contents’teki katmanları SHIFT tuşuna basılı olarak sol fare ile seçiniz. Daha sonra
sağ fare ile Remove seçeneğine tıklayınız. Böylece Table of Contents’te katmanlar silinecektir.
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Şekil 6.3. Remove fonksiyonun kullanımı
Catalog’dan Turkiye klasörü içindeki Turkiye.mdb geodatabase altındaki katmanları
(Turkiye_Gol, Turkiye_il, Turkiye_ilMerkez ve Turkiye_Otoyol) ekrana sürükleyerek Table of
Contents’e ekleyiniz (Standart Toolsbar içindeki Add Data butonu kullanılarak da katmanlar
ekrana çağrılabilir).
Katmanların sıralamasını alttaki şekilde yapınız.
Not: Eğer Turkiye_ilMerkez nokta verisi ve birbirinden ayrık olan Turkiye_Gol alan verisi,
Turkiye_il alan verisinin altında olursa katmanlar ekranda gözükmeyecektir. Bundan dolayı
katmanların Table of Contents’te sıralaması önemlidir.

Şekil 6.4. Katmanların sıralanması
Table of Contents’deki katmanlara ait sembol (lejant) özelliklerini değiştirmek için;
Turkiye_ilMerkez nokta verisinin sembolü üzerine sol fare ile tıklayınız. Açılan Sembol
Selector penceresinde Tip: Circle 3, Color: Sarı, Size: 8 yapıp Ok butonuna tıklayınız.
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Turkiye_Otoyol çizgi verisi üzerine sol mausla tıklayınız.

Açılan Sembol Selector

penceresinde Highway sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.
Turkiye_Gol alan verisi üzerine sol maus ile tıklayınız. Açılan Sembol Selector penceresinde
Lake sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.
Turkiye_il alan verisi üzerine sol fare ile tıklayınız. Açılan Sembol Selector penceresinde
Hollow sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.
İşlem sonunda katmanların ilk ekrana açıldığı halden farklı olarak şekil, büyüklük ve renk
özelliklerinde değişiklik yapılmış olacaktır.
Not: ArcGIS nokta, çizgi, alan vektör verileri için geniş semboloji olanağı sunar. Bu geniş
semboloji veri tabanına Sembol Selector penceresinde sağ alt köşede yer alan Style References
butonuna tıklayarak veya Menu bar > Customize > Style Manager’dan ulaşılabilir.

Şekil 6.5. Katmanların görünür özelliklerinin ayarlanması

148

Şekil 6.6. Katmanların görünür özelliklerinin değiştirilmesi
6.2. Raster Veriler ve Özellikleri
ArcGIS ortamında raster veriler dört kenarı eşit olan kare piksel verileri olarak tutulurlar.
Raster veriler yazılımın kendi ürettiği raster veriler ve image (görüntüler)’e ait raster veriler
olarak ikiye ayırabiliriz. Her ikisinde de pikseller bir değeri ifade eder ve bulundukları klasör
içindeki görünümleri aynıdır. Raster verilerin avantaj ve dezavantajları daha önce Veri Yapıları
bahsinde değinilmiştir.

Burada ArcGIS ortamına kendi veri yapısı olan raster verilerin

aktarılması ve sembol (lejant) özellikleri üzerinde durulacaktır.

Şekil 6.7. Raster veri ve formatları
Standart Toolsbar’daki ArcCatalog butonuna tıklayınız.

Sağ tarafta açılan Catalog

penceresinde Raster klasörü içindeki turkiye_dem ve turkiye_hill raster verilerini sürükleyerek
Table of Contents’e taşıyınız. Turkiye_dem verisinin turkiye_hill verisi üzerinde olmalıdır.
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Turkiye_dem verisinin sembolü üzerine sol fare ile tıklayınız. Ekrana açılan Select Color Ramp
penceresinden yükselti basamaklarını temsil eden rengi seçip Ok butonunu tıklayınız.
Turkiye_dem verisi üzerinde sağ fare ile Properties’i tıklayınız.
Açılan Layer properties penceresinde Display seçenğine tıklayınız.

Açılan ekranda,

Transparency kısmına 50 değeri giriniz. Bu değer DEM verisine %50 şeffaf yapacak olup
alttaki Hill kabartma verisini daha belirgin hale getirecektir.
Layer Properties penceresinde Symbology tabına tıklayıp, ekrandaki Display Background
Value kısmını tıklayıp as kısmında rengi açık mavi yapınız. Böylelikle DEM verisinde zemin
renk deniz renginde olacaktır.

Şekil 6.8. DEM verisinin özelliklerinin değiştirilmesi
Sonuç çalışma dosyası aşağıda şekilde olmalıdır. File menubar’ı altında Save sekmesini
tıklayarak veya Standart Toolbars’daki Save butonuna tıklayarak proje dosyasını kaydediniz.
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Şekil 6.9. Save fonksiyonunun kullanılması

151

Uygulamalar

1- Uygulama_6 klasörü içerisindeki proje dosyasını açarak bölüm içerisindeki işlem
adımlarını uygulayınız?
2- Klasör içerisindeki diğer verileri de proje dosyası içine çağırarak inceleyiniz?
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Uygulama Soruları

1- Uygulama_6 proje dosyası içerisinde zorlandığınız adımlar nelerdir?
2- Coverage, shapefile ve Feature Class vektör verilerinin farkları nelerdir?
3- Raster veriler arasındaki farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
CBS’nin önemli veri yapılarından olan vektör ve raster verilerin ArcGIS ortamındaki
formatlarına bu bölüm içerisinde değinilmiştir. Buna göre vektör formatta olan veriler
ArcGIS’te Feature Class, Shapefile ve Coverage formatları ile depolanır ve görüntülenirler.
Bunlarla ilgili uygulama ilgili proje dosyası açılarak gösterilmiş alan, çizgi ve nokta verilere ait
örnekler gösterilmiştir.
Raster veriler olarak ArcGIS içerisindeki hem kendi veri formatı olan grid veriler hem de
görüntü raster veriler görüntülenmesi üzerinde durulmuştur. Uygulama olarak Türkiye DEM
verisi ve Hillshade (Gölgelendirme) verisi ArcGIS yazılımı içerisine çağrılması ve görüntüleme
şekilleri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi vektör gösterime örnek olarak verilir?
a) Aksaray iline ait Spot-6 uydu görüntüsü
b) Ankara iline ait 40 cm çözünürlüklü hava fotoğrafı
c) Türkiye’ye ait yüksekli haritası
d) Alan gösterim
e) Adana iline ait yol ağı haritası
2. Bir CBS projesinde sorumlu personel olarak sizden veritabanı tasarlamanız istenilmiş olsun.
Veritabanı tasarımı yaparken veri tipi – katman eşleştirmelerinden hangisini kullanmazsınız?
a) Yol - Çizgi
b) Akarsu - Çizgi
c) İl Merkezi - Nokta
d) Ada - Nokta
e) Bina - Poligon
3. Aşağıdaki veri ve geometrik şekil eşlemelerinden hangisi doğrudur?
a) İl merkezleri – poligon
b) Maden – çizgi
c) Akarsular – çizgi
d) İl sınırı – nokta
e) Demiryolları – poligon
4. Vektör verilere ait Symbology menüsü altında yer alan Categories seçeneğinin olduğu
kısımda hangi işlem gerçekleştirilir?
a) Veriye ait özellikler ve değerler kullanarak tematik harita oluşturma
b) Hacim hesabı
c) Veri dönüşümü
d) Alan hesabı
e) Verinin açısal değişimi
5. Raster verilere Transparency ile görüntüde ne gibi değişiklik olur?
a) Görüntüde keskinlik azaltır.
b) Görüntüye şeffaflık verir.
c) Kontrastı artırır.
d) Kontrastı azaltır.
e) Görüntüde keskinlik artırır.
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Aşağıda verilen soruları cevaplayınız?
6. ArcGIS’te bulunan vektör veri tipleri nelerdir?
7. Feature Class verileri hangi veritabanında tutulurlar?
8. Shapefile verileri hangi veritabanında tutulurlar?
9. ArcGIS yazılımında raster veri uzantısı nedir?
10. Hillshade verisindeki veri aralığı nedir?

Cevaplar:
1) e, 2) d, 3) c, 4) a, 5) b, 6) Feature Class, Shapefile, Coverage, 7) Access, 8) Database
file, 9) Grid, 10) 0-254.
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7. TEMATİK HARİTA YAPIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Semboloji (Sybology)
7.2. Etiketleme (Label)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Haritalar üzerindeki değişik semboller, şekiller ve renklendirmeler nasıl yapılır?
2- Haritalar üzerindeki etiketleme işlemleri yazı karakterleri vb. nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

ArcGIS yazılımı içerisindeki verilerin
Semboloji

veritabanlarına bağlı olarak değişik Okuyarak,

fikir

yürüterek,

semboloji işlemlerinin nasıl yapıldığı araştırarak

ve

uygulama

veritabanlarına bağlı olarak değişik Okuyarak,

fikir

yürüterek,

etiketleme işlemlerinin nasıl yapıldığı araştırarak

ve

uygulama

hakkında bilgi sahibi olur ve uygulama yaparak
yapar.
ArcGIS yazılımı içerisindeki verilerin
Etiketleme

hakkında bilgi sahibi olur ve uygulama yaparak
yapar.
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Anahtar Kavramlar

1- Semboloji
2- Categories
3- Quantities
4- Charts
5- Etiketleme
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Giriş
Bu bölümde haritalardaki ilk göze çarpan renklendirme, sembolojiler ve etiketlemeler gibi
birtakım işlemlerin ArcGIS yazılımı kullanılarak nasıl yapıldığı konusunda bilgi verilecek ve
uygulamaları yapılacaktır. CBS’de verinin girişi ve oluşturulması kadar bunları kullanarak
görsel birtakım çıktılar üretmek de önemlidir. Bu nedenle haritaların dili olabilecek bu
işlemlerin öğrenilmesi önemlidir.
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7.1. Semboloji (Symbology)
Bir önceki başlıkta değinilen vektör ve raster verilerin lejant (sembol) özelliklerinin
değiştirilmesi yanında bu verilerin sahip oldukları öznitelik verilerine bağlı olarak birtakım
sınıflama ve semboloji işlemleri de yapılabilmektedir. Semboloji için bir katmanın Layer
Properties penceresinde Semboloji tabındaki işlemleri kullanılacaktır. Buradaki işlemler ve
özellikleri aşağıda verilmiştir;
Feature: Tek bir sembolü gösterir. Bir önceki vektör veriler ve özellikleri bahsinde anlatılan
sembol değiştirme işlemlerini içerir. Nokta, Çizgi ve Alan verilerinde farklı seçenekler sunulur.

Şekil 7.1. Features sembolü
Categories: Her bir veriye ayrı bir renk vererek kategorize eder. Verilerin değer tabloları
attribute table’da ki field’lardan seçilir. “Unique Value”, “Unique values many fields” ve
“Match the symbols in a style” seçeneklerinden oluşur.

Şekil 7.2. Categories sembolleri
Quantities: Katmanın veri tabanındaki rakamsal ifadelerin “Graduated colors” renklerle
derecelendirme (artan renkli), “Graduated sybols” sembollerle derecelendirme (artan sembol)
“Proportional symbols” oransal olarak sembol kullanma, “Dot density” nokta yoğunluklu
şekillerde gösterilmesidir.
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Şekil 7.3. Quantities gösterimleri
Charts: Rakamsal verilerin değişik grafik şekilleriyle gösterilmesidir.

Bunlar “Pie”,

“Bar/Column” ve “Stacked” tarzı grafiklerdir.

Şekil 7.4. Charts gösterimleri
Multiple Attributes: Yukarıdaki değişik semboloji şekillerinden birkaçının birlikte
gösterilmesidir.

Şekil 7.5. Multiple attributes gösterimi
Bu başlık altında yukarıda verilen semboloji çeşitlerine ait uygulamalar yapılacaktır.
veriler\7_bolum\7_1 içindeki Uygulama_3 ArcMap proje dosyasına çift tıklayınız.
Table of Contents’te bulunan Türkiye il katmanı üzerinde farenin sağ bölümünü kullanarak
Properties sekmesine tıklayınız. (Katman üzerinde çift tıklayarak da bu işlem yapılabilir).
Ekranda açılan Layer Properties penceresinde Sembology tabına tıklayınız. Açılan pencerede
Show altında Feature altında Single Symbol’ün aktif olduğunu göreceksiniz. Hali hazırda Map
View ekranında Türkiye il verisi bu renk ve semboloji ile gösterilmektedir.
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Şekil 7.6. Symbology penceresinden veri görselleştirme ayarı yapımı
Show altındaki Categories seçeneğine tıklayınız. Birinci alt seçenek olan Unique values’da
iken Value Field seçeneğinde “ADI” ‘yı seçip Add All Values butonuna tıklayınız. All other
values kısmında tiki kaldırınız. Ekran’a bütün iller isim farklılıklarına bağlı olarak farklı
renkler de gözükecektir. Ok butonuna tıklayınız.
Table of Contents’te Türkiye il katmanının lejant özelliği tek bir sembolden her bir ilin farklı
renklendirildiği bir şekle dönüşmüştür. Oluşan görüntüyü inceleyiniz. Aynı işlem farklı
sütunlar için de yapılabilir.

Şekil 7.7. Veri görselleştirme penceresinden ayar seçimi
Türkiye il katmanı üzerinde sağ fare ile tekrar Properties’e tıklayarak Layer Properties
penceresini açınız. Categories altında Unique value many field seçeneğine tıklayınız. Bir önceki
uygulamadan farklı olarak Value Fields kısmında tek bir seçenek değil 3 ayrı seçeneğin olduğu
görülür. Bunlardan 1.‘sine IL, 2.‘sine ADI ve 3.’süne NUFUS_2000 sütunlarını seçiniz. Daha
sonra sırasıyla Add All Values butonuna ve Ok butonuna tıklayınız. Gerek Layer Properties
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penceresinde gerekse Table of Contents’teki Türkiye İl katmanında il plaka kodu, adı ve nüfus
özelliklerine göre her bir il farklı renklendirilmiş halde gözükür.

Şekil 7.8. Farklı renklendirilmiş il verisi
Not: Categories altındaki üçüncü seçenek olan Match to symbol in a style (bir stilde sembolleri
eşleştirme) seçeneğinde öncelikle daha öncesinde hazırlanmış ve üzerinde çalışılmış bir lejant
(.style) dosyasının olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu seçenek kullanılamaz. Burada
daha önce hazırlanmış olan bir jeoloji.style dosyası

kullanılarak jeolojik formasyonların

sembol eşleştirmesi yapılacaktır.
Uygulama_3 ArcMap proje dosyası içindeki Jeoloji Frame’i üzerinde sağ fare ile Activate
sekmesini tıklayarak aktifleştiriniz.

Frame içinde Yollar, Gol_nehir ve Formasyon

katmanlarının herhangi bir sembole sahip olmadığını göreceksiniz.

Şekil 7.9. Proje’yi aktif hale getirme
Bu katmanlardan Yollar ve Formasyon Jeoloji.style dosyası kullanılarak sembolojileri
değiştirilecektir.

Bunun için Yollar katmanı üzerinde sağ fare ile Properties sekmesini
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tıklayarak Layer Properties > Symbology > Categories > Match to symbol in a style’ye
tıklayınız. Ekrandaki Value Field kısmında açıklamayı seçiniz. Match to symbol in a style
kısmında Browse butonuna tıklayınız. Uygulama_07 klasörü içinde Style klasörü içindeki
Jeoloji.style dosyasını seçip Open butonuna tıklayınız. All other values klikini kaldırıp Match
Symbols butonuna ve sonrada Ok butonuna tıklayınız. Ekranda 3 tür yol ve bunlara ait daha
önceden belirlenmiş semboller otomatik olarak gözükecektir.

Şekil 7.10. Stil dosyasının programa gösterilmesi
Üstte yer alan adımda verilen aynı işlemi Formasyon katmanı için de uygulayınız.

Şekil 7.11. Stil dosyasının yüklenmesi
Gol_Nehir katmanı için sembolünün üzerine tıklayıp ekranda açılan Symbol Selector’dan Lake
seçeneğini seçerek Ok butonunu tıklayınız.
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Şekil 7.12. Renk özelliği seçim penceresi
Sonuç olarak Jeoloji haritasına ait semboloji işlemleri Jeoloji.style dosyası kullanılarak çok
daha çabuk bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Şekil 7.13. Görselleştirilmiş jeoloji haritası
Quantites uygulaması için tekrar Türkiye Frame’ni Türkiye yazısı üzerinde sağ fare ile
Activate’i tıklayarak aktif yapınız. Türkiye İl katmanı üzerinde farenin sağ bölümü ile
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Properties seçeneği seçilir. Burada Layer Properties penceresi açılır ve Sembology tabına
tıklayınız.
Quantities altında Graduated Color’ı seçiniz. Sağ kısımdaki Field altında Value seçeneğine
NUFUS_2000 sütununu seçiniz. Classification altında Classes seçeneğini 5 olarak belirleyiniz
(bu özellik kaç sınıfta nüfus verisini sınıflayacağınızı belirler). Color Ramp seçeneğinden artan
azalan renk seçeneğini belirleyip Ok butonuna tıklayınız.
Nüfus verisine göre 5 sınıfta sınıflandırarak üretilmiş haritayı inceleyiniz.

Şekil 7.14. Graduated color penceresi
Quantities altında Graduated Symbols tıklayınız. Field altındaki Value kısmına NUFUS_2000,
Classification altında Classes kısmına 5 seçiniz. Symbol Size kısmında en küçük sembol ile en
büyük sembol arası büyüklük farkını arttırıp azaltabilirsiniz (burada 4-18 olarak verilmiştir).
Template kısmında sembolün şeklini ve rengini seçebilir, background kısmında da alt zemin
rengini belirleyebilirsiniz.
Nüfus verisine göre 5 sınıfta sınıflandırarak üretilmiş haritayı inceleyiniz.
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Şekil 7.15. Graduated symbols penceresi
Quantities altında Proportional Symbols’a tıklayınız. Field altında Value kısmına
NUFUS_2000 sütununu seçiniz. İsteğe bağlı ve yapılan çalışmanın içeriğiyle de ilişkili olarak
Unit, Data altında Exclude, Rotation seçenekleri kullanarak işlem yapabilirsiniz. Haritanın
Background rengi ve Min Value için Symbol altındaki seçenekleri kullanınız. Ayrıca lejantta
kaç sınıf göstermek istiyorsanız Number of Symbols to display in the legend seçeneğinde ona
göre sınıf sayısı seçiniz.
Bu uygulamada orantısal olarak 3 sınıfta toplanmış nüfus dağılış haritasını inceleyiniz.

Şekil 7.16. Orantısal grafik oluşturma penceresi
Quantities altında Dot Density’yi seçiniz. Field Selection kısmında nokta haritalama
yapacağınız NUFUS_2000 sütununun üstüne çift tıklayarak karşı kutucuğa geçmesini
sağlayınız. Symbol kısmına sağ tek tıklayarak açılan renk seçeneği tablosundan kırmızı rengi
seçiniz. Background kısmında ise zemin rengini açık sarı renge getiriniz. Dot Value kısmına
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50000, Dot Size kısmına 2 değeri giriniz (Bu her bir noktanın büyüklüğü 2 ve temsil ettiği nüfus
değeri 50000 demektir). Daha sonra Ok butonuna tıklayınız.
Üretilen nokta yoğunluk haritasını inceleyiniz.

Şekil 7.17. Dot density çizim ayarları
Harita üzerinde grafikleme yapmak için Symbology altında Charts seçeneğini tıklayınız. Field
Selection kısmında grafikleme yapacağınız sütunları seçiniz.

Bu uygulamada HEKIM,

DIS_HEKIM ve DIGER_SAG_PER sütunları üzerinde çift tıklayarak karşı kutucuğa aktarınız.
Symbol kısmında her bir sütun üzerinde sağ fare’ye tek tıklayarak çıkan renk seçeneklerinden
mavi, sarı ve turuncu renkleri sırasıyla sütunlar için belirleyiniz. Background (zemin) rengini
açık sarı renk olarak belirleyiniz. Size butonuna tıklayarak harita için uygun grafik
büyüklüğünü giriniz (Bu uygulamada 17 olarak girilmiştir) ve Ok butonuna tıklayınız.
Bir önceki adımdaki uygulamaları Bar/Column ve Stacked grafikler için de uygulayıp üretilen
haritaları inceleyiniz.
Birkaç öznitelik verisini birlikte kullanabilmek için Layer Properties penceresinde Symbology
tabı altında Multiple Attributes seçeneğini tıklayınız. Quantity by Category otomatik olarak
açılacaktır. Sağ kısımda Value Fields altında öncelikle IL sonrasında ADI sütunlarını seçiniz
ve Add All Values butonuna tıklayınız (Burada 3 sütun seçilebilir fakat bu uygulamada 2
seçilmiştir). Variation by kısmında Symbol Size tıklayınız (Renk veya Sembol seçeneğinden
birisi değişkenlik için seçilebilir).
Ekrana açılan Draw quantities using symbol size to show relative values penceresinde Fields
kısmına NUFUS_2000, Classification kısmına 5, Symbol size from kısmına 4 - 18, Template
turuncu renk ve Background sarı renk olarak ayarlayınız ve Ok butonuna tıklayınız. Daha sonra
da Layer properties’in Ok butonuna tıklayınız.
171

Üretilen haritayı inceleyiniz.

Şekil 7.18. Pie chart grafiği çizim ayarları

Şekil 7.19. Symbology penceresine erişim
Not: Symbology altındaki seçeneklerde “Normalization” özelliğini kullanarak seçilen
“Value” field’ını istenen bir field’la normalize edip yeni görsel haritalar üretilebilir.
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7.2. Etiketleme (Label)
Katmanların öznitelik verilerinde yer alan bilgilerin ArcMap’te harita üzerine etiketlemesinin
(yazdırılması) yapılması bu başlık altında verilecektir. Uygulama olarak bir nokta, çizgi ve alan
verisinin etiketleme işlemi verilecektir.
Nokta verisinin etiketleme işlemi;
Uygulama_06 içindeki Uygulama_6 ArcMap proje dosyasına çift tıklayınız.

Türkiye İl

Merkezleri nokta verisinin veri tabanında bulunan il adlarını etiketlemek için katman üzerinde
sağ fare ile Properties sekmesine tıklayınız.
Açılan Layer Properties penceresinide Labels tabına tıklayınız. Pencerede öncelikle en üstte
yer alan Label features in this layer tiki’ni aktif yapınız (etiketlemeyi bu katmanda gerçekleştir).
Label Field seçeneğine öznitelik tablosunda hangi sütun verileri etiketlemek isteniyorsa onu
seçiniz. Bu uygulamada il merkezlerinin adları etiketleneceği için AD seçili olacaktır.
Text Symbol seçeneği altında yazı karakteri, büyüklük, rengi, italik, altı çizili gibi özellikleri
belirleyiniz. Bu uygulamada Arial, 8 punto, kırmızı renk seçenekleri kullanılmıştır.
Other Options altında Placement Properties butonuna tıklayınız.

Şekil 7.20. Etiket penceresine erişim
Ekrana açılan Placement Properties penceresinde Offset label horizontally around the point
seçeneği aktif iken Change Location butonuna tıklayınız. Açılan Inital point placement
penceresinde nokta üstündeki etiketin öncelikli (1), ikinci derece öncelikli (2) ve üçüncü derece
öncelikli (3) sıralaması esas alınarak noktanın neresine yerleştirileceğini seçiniz. Bu
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uygulamada 1 numara kuzeyde olacak şekilde prefer top center, all allowed seçiniz ve açılı
bütün pencerelerin Ok butonlarına tıklayınız.

Şekil 7.21. Etiket konum ayar penceresi
Map View ekranında nokta il merkezleri üzerinde il adlarının etiketlenmiş olduğunu
göreceksiniz.

Şekil 7.22. Etiketlenmiş il merkezi haritası
Türkiye il Merkezleri nokta verisine hem il adları hem il plaka kodlarını birlikte etiketlemek
için;
Türkiye İl Merkezleri katmanına Layer Properties penceresi açılır. Labels tabında Expression
butonuna tıklanır. Açılan Label Expression penceresinde illerin adı daha önceki adımlarda
etiketlendiği için mevcutta eklenmiş olarak gözükür. Sadece Field seçeneği altında IL field’ı
sol fare ile seçilip Append butonuna tıklanır. Alttaki boşlukta görülen [AD]&””&[IL] yazısı il
isimlerinin hemen yanına, il kodlarına etiketlenir.
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Eğer il kodları il isimlerinin altında

isteniyorsa “ ” işaretleri silinerek [AD]&VBNEWLINE&[IL] yazılır. Ok butonuna tıklanır.
Ekrana il adları ile birlikte kodları da etiketlenmiş olarak gelir.

Şekil 7.23. Kodlama ile özellik ekleme
Yukarıdaki uygulamalarda il adı ve kodu iki etikette vektör verinin üstünde yazdırılmıştır. Bazı
durumlarda etiketlerin bazıları vektör verinin üstüne bazıları da altına veya başka yönüne
etiketlenmesi gerekebilir. Burada örnek olarak il adları vektör verinin üstüne, kodları ise altına
etiketlenecektir.
Türkiye İl Merkezleri verisinin Layer Properties penceresi açılır ve Labels tab’ı seçilir. Önce
bir önceki uygulamadan kalan işlemi silmek için Expression butonu tıklanır ve önceki işlem
Reset butonuyla silinir ve Ok butonuna tıklanır. Daha sonra Labels tabındaki Method kısmına
Define Classes of features and label each class differently seçilir. Daha önceden il adlarını
gösteren field olan AD etiketlendiği için Default seçeneğinde bulunur durumdadır. Burada
Default adı Rename butonuna tıklanarak ADI olarak değiştirilir ve Placement Properties
butonuna tıklanarak yazının etiketleneceği yer olarak vektör verinin üst kısımı seçeneği
işaretlenir.
Daha sonra Add butonuna tıklanır ve açılan Enter New Class Name penceresine ikinci
yazdırılacak field için ILKODU yazılır ve Ok tıklanır. Label field’ı IL seçilir. Rengi siyah
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yapılır. Placement Properties butonunda yeri, vektörün altı ayarlanır ve Ok butonuna tıklanır.
Ekranda il adlarının vektör verinin üstüne kodlarının altına etiketlendiği görülür.

Şekil 7.24. İl adlarının vektör veri üzerine etiketlenmesi
Çizgi ve alan vektör verilerin etiketleme işlemleri yukarıda verilen nokta verisi etiketleme işlem
adımları ile aynı şekilde yapılabilir. Ancak sadece çizgi ve alan verisinde Placement Properties
seçeneği çizgi ve alanın özelliklerine bağlı olarak etiketleme seçenekleri sunar.
Çizgi veride açılan Placement Properties penceresinde Orientation kısmında etiketin çizgiye
Horizontal (yatay), Parallel (paralel), Curved (eğri) ve Perpendicular (dikine) seçeneklerini,
Position kısmında etiketin çizginin Above (üstünde), On the Line (çizgi üzerinde) ve Below
(altında) seçeneklerini verir. (Bu uygulamada Türkiye Nehir verisinin ismini Curved ve Above
seçeneklerini kullanarak etiketleyiniz.
Alan veride açılan Placement Properties penceresinde Polygon Settings kısmında poligon
içindeki etiketin duruş şekilleri olarak Always horizontal (her zaman yatay), Always straight
(her zaman düz) ve Try horizontal first, then straight (önce yatay dene, sonra düz) seçenekleri
yer alır.

(Bu uygulamada Türkiye Göller verisi etiketlenecek olup Always horizontal

seçilmiştir.
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Şekil 7.25. Poligon içerisindeki etiketin konum ayarının yapılması
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Uygulamalar

1- Uygulama dosyaları içerisindeki Uygulama_7a proje dosyasını açarak bölüm içerisindeki
adımları uygulayınız.
2- Uygulama dosyaları içerisindeki Uygulama_7b proje dosyasını açarak bölüm içerisindeki
adımları uygulayınız.
3- Başka haritalardaki semboloji ve etikeleme örneklerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1- Uygulama adımlarında en çok hangisinde zorlandınız?
2- Categories ve Quantities işlemleri arasındaki fark nedir?
3- Farklı etiketleme yöntemlerini hangi durumlarda kullanırız?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, CBS’nin önemli çıktılarından birisi olan haritalarda kullanılan değişik semboller
ve etiklemelerin ArcGIS yazılımında nasıl yapıldığı üzerinde durulmuştur. Semboloji işlemleri
ArcGIS’te tek sembol (Feature), veriye bağlı farklılılar (Categories) ve rakamsal verilerin
yoğunluk ve dağılışlarını (Quantities) ve yine rakamsal verilerin grafikleme (Chart)
seçenekleriyle değişik gösterim şekillerinin olduğu üzerinde durulmuştur.

Bu semboloji

işlemlerinin nasıl yapıldığını adım adım uygulama_7a proje dosyası kullanılarak gösterilmiştir.
Etiketleme işleminde ise farklı geometrik şekiller olan nokta, çizgi ve alan verileri üzerinde
farklı stillerde etiketleme işlemleri ve adımları yine Uygulama_7b proje dosyası içerisinde
adımlar gösterilerek verilmiştir. Buna göre etiketlemeleri harita üzerinde ikili, üçlü altta ve/veya
üstte olacak şekilde, sitili, rengi büyüklükleri gibi özellikleri belirlenerek yapabilmekteyiz.
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Bölüm Soruları
1. Symbology penceresi üzerinde yer alan Quantities penceresi ile hangi işlem yapılır?
a) Nokta bazlı tematik harita yapılır.
b) Çizgi bazlı tematik harita yapılır.
c) Kademeli şekilde renklendirilerek tematik harita yapılabilir.
d) Poligon bazlı tematik harita yapılır.
e) Çoklu seçim tematik harita yapılır.
2. Symbology penceresi üzerinde yer alan Charts penceresi ile hangi işlem yapılır?
a) Kategorilere göre tematik harita yapılır.
b) Objenin özelliklerinden seçim yapılarak grafik şeklinde tematik harita yapılır.
c) Özelliğe göre tematik harita yapılır.
d) Çizgiye dayalı tematik harita yapılır.
e) Alana dayalı tematik harita yapılır.
3. Symbology penceresi üzerinde yer alan Multiple Attributes penceresi ile hangi işlem yapılır?
a) Objeye ait birden fazla özellik seçilerek tematik harita yapılır.
b) Aşamalı tematik harita yapılır.
c) Pasta grafik çizdirilir.
d) Çubuk grafik çizdirilir.
e) Kategorisel grafik çizdirilir.
4. Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS’te herhangi katmana sağ click yapıp Label kısmına gelince
yapılan ayarlardandır?
a) Stil ayarı
b) Koordinat sistemi ayarı
c) Piksek büyüklüğü
d) Noktalama sıklığı ayarı
e) Lejant ayarı
5. Bir katmana ait 2 özellik aşağıdaki kodlardan hangisi ile birlikte etiketlendirilir?
a) [özellik1]&""%[özellik2]
b) [özellik1]%""&[özellik2]
c) [özellik1]&""&[özellik2]
d) [özellik1]|""&[özellik2]
e) [özellik1]&""|[özellik2]
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Aşağıda verilen soruları cevaplayınız?
6. ArcGIS’te kaç çeşit semboloji şekli vardır?
7. Sembollerin derecelendirildiği semboloji türü hangisidir?
8. Match to symbol in a style fonskyionu hangi durumlarda kullanılabilir?
9. Nokta verinin hem üstüne hem altında etiketleme yapmak istiyorsak iki etiket arasında ayrımı
sağlayan sözcük nedir?
10. Akarsu verilerinde etiketleme yapılacağı zaman yazının konumu için hangi özellik daha
uygundur?

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) c, 6) çeşit, 7) Graduated Symbol, 8) hazır bir .style uzantılı sembol
verisi varsa, 9) VBNEWLINE, 10) Curved.
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8. RASTER VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. UTM Koordinatlama
8.2. Coğrafi Koordinatlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcGIS yazılımı kullanarak altlık taranmış haritaları nasıl koordinatlandırabilirim?
2-

Mevcut

sayısal

verileri

kullanarak

aynı

koordinatlandırabilirim?
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bölgenin

taranmış

verileri

nasıl

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

UTM projeksiyonu kullanılarak altlık
UTM

haritaların nasıl koordinatlandırıldığı

Koordinatlama

hakkında bilgi sahibi olur ve uygulama
yapar.

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

fikir

yürüterek,

ve

uygulama

yaparak

Mevcut sayısal verileri kullanarak atlık
Coğrafi
Koordinatlama

haritaların

nasıl

coğrafi Okuyarak,

koordinatlandırılmasının

yapılacağı araştırarak

hakkında bilgi sahibi olur ve gerekli yaparak
uygulamaları yapabilecek seviyeye gelir.
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Anahtar Kavramlar
1- UTM
2- Kontrol noktası
3- Coğrafi Koordinat
4- Datum
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Giriş
Jeoreferanslama, CBS’ nin temelini oluşturmaktadır. Koordinatlaması yapılmamış veriler CBS
için veri kaynakları olamazlar.

Bundan dolayı CBS çalışmalarında öncelikle çalışılacak

verilerin jeoreferanslamasının yapılması gerekmektedir. Bu başlık altında iki farklı koordinat
sistemi olan UTM ve Coğrafi Koordinat sistemlerine ait jeoreferanslama örnekleri verilecektir.

188

8.1. Raster Verilerin Coğrafi Olarak Koordinatlandırılması (Georeferencing)
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri üretim yöntemlerinden biri taranmış haritalar, hava fotoğrafları
veya uydu görüntüleri gibi raster veriler üzerinde bulunan bina, yol gibi detayları ekran
üzerinden program yardımıyla

çizmektir (sayısallaştırma). Diyelim ki elinizde taranmış,

bilgisayar ortamına atılmış hali hazır bir pafta mevcut. Pafta taranarak bilgisayar ortamına
atıldığından dolayı ArcMap’te açtığınızda Data View (Dünyanın gerçek görüntüsü) ekranında
herhangi bir yerde gelecektir. Bu sebeble sayısallaştırma yapacağınız raster verileri öncelikle
dünya üzerindeki gerçek yerine taşımanız gerekmektedir.
koordinat değerlerinin girilmesiyle mümkündür.

Bu taşıma işlemi raster haritaların
Raster haritaların coğrafi olarak

koordinatlandırılması Georeferencing olarak adlandırılmaktadır.
Uygulama 8a
ArcMap’i başlatınız ve Getting Started diyalog penceresinden Browse for more’a tıklayarak
veriler\Konu10\Uygulama10a.mxd proje dosyasını açınız (Eğer ArcMap’iniz

açık ise bu

işlemi ArcMap arayüzünde yer alan File sekmesine tıklayarak Open aracılığıyla
görebilirsiniz.

Şekil 8.1. Proje dosyasının açılması
Table of Contents ve Data View ekranına 25D2A2B.jpg isimli Afyon’a ait taranmış 1/1000
ölçekli bir hali hazır pafta gelmiştir (Paftanın nereye ait olduğu paftanın en üstünde yer
almaktadır.)
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Şekil 8.2. Pafta’ya ait bilgiler
Eklenen raster haritanın koordinatlı olup olmadığını anlamak için ArcMap’te sağ alt köşeye
bakabilirsiniz.
Eğer sağ alt köşedeki değere bakıp haritanın gerçek yerinde olup olmadığını anlayamıyorsanız
elinizdeki raster haritada paftanın dünya üzerindeki gerçek koordinat değerleri yazmaktadır.
Haritanızın sağ üst köşesine bakarak bu değerleri görebilirsiniz.

Şekil 8.3. Pafta da yer alan gerçek koordinat bilgileri
Haritanızın dünya üzerindeki yerinin belirlenmemiş olduğunu teyit ettikten sonra haritanızı
coğrafi olarak koordinatlandırabilirsiniz.
Main menu’de yer alan Customize sekmesine gelip Toolbar’ı açınız. Toolbar’da yer alan araç
çubuklarından Georeferencing’e tıklayınız.

Coğrafi koordinatlandırma yapabilmeniz için

Georeferencing araç çubuğu ArcMap’e eklenecektir.
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Şekil 8.4. Georeferencing menüsünün aktif hale getirilmesi
Georeferencing araç çubuğunu gri renkli olan kısmından fare ile tutup sürükleyerek diğer araç
çubuklarının yanına taşıyabilirsiniz. Bu, size daha geniş bir çalışma alanı sunacaktır.
Georeferencing araç çubuğundaki Georeferencing butonuna tıklayınız ve onaylı durumda olan
Auto Adjust ‘ın onayını kaldırınız.

Şekil 8.5. Auto adjust seçiminin kaldırılması ayarı
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Taranmış paftanın köşelerinde koordinat bilgileri yazmaktaydı. Georeferecing araç çubuğunda
bulunan Viewer aracına tıklayınız. Image Viewer adında bir pencere açılacaktır.

Şekil 8.6. Georeferencing araç çubuğu üzerindeki viewer aracının kullanımı
Image Viewer penceresinde paftanın sol üst köşesine yaklaşınız.

X ve Y değerlerini

okuyabildiğinizden emin olunuz. İsterseniz bu değerleri not alarak köşe noktasına daha da
yaklaşınız, böylece doğru yere nokta atmanızın oranı artacakatır.
Georeferencing araç çubuğunda yer alan Add Control Points aracına tıklayınız. Add Control
Points aracı koordinatları belirterek haritanızı taşıma işlemini gerçekleştirmektedir. Harita
üzerinde köşe noktaları, grid (karelaj) ya da nirengi noktaları gibi değerleri bilinen noktalardaki
değerler bu araç yardımıyla girilmektedir.
Haritanızın sol üst köşesine iyice yaklaştıktan sonra tam köşe noktasına farenin sol tuşu ile bir
kez tıklayınız. Noktanızı atmış oldunuz. Atmış olduğunuz nokta şuan bulunan yerindeki
koordinat değerleriyle gelecektir. Siz bunu köşesinde yazan yerlere taşıyacaksınız. Fare ile sağ
tıklama yapınız, ufak bir pencere açılacaktır.

Şekil 8.7. X ve Y koordinat değerleri girme penceresi
Sol üst köşede yazan koordinat değerlerini giriniz ve OK butonuna tıklayınız.

Şekil 8.8. X ve Y koordinat değeri girme
192

Not: Koordinatlar ondalıklı (virgüllü) şekilde gelmiştir. X ve Y koordinatlarını girerken bazı
durumlarda “nokta (.)”, bazı durumlarda ise “virgül (,)” girmeniz gerekebilir. Bu durum
bilgisayarınızın bölgesel dil ayarlarından kaynaklı bir durumdur. Buna karar vermek için
ArcMap’te gezinirken sağ alt köşede çıkan değerlerden faydalanabilirsiniz.
Uygulamaların yapıldığı bilgisayarda ondalıklı değerler nokta
ile ayrıldığı için X, Y değerlerini girerken nokta kullanılmıştır. Eğer sizde virgül varsa X ve Y
değerlerini girerken ondalıklı kısım için lütfen virgül kullanmaya dikkat ediniz.

Şekil 8.9. Köşe koordinatları girme
Data View ekranında paftanızın köşelerinde nokta attığınız yerlerde yeşil renkler ve sayılar
belirmiştir. 1 nolu nokta, koordinatını ilk girdiğiniz noktayı, 4 nolu nokta ise koordinatını
girdiğiniz son noktayı temsil etmektedir.

Şekil 8.10. Girilen noktaların pafta üzerinde görünümü
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Raster haritaları koordinatlandırdığınızda, koordinatlandırma işleminin doğru olup olmadığını
kontrol etmeniz gerekmektedir. Aksi halde haritanız yamuk görüntülenebilir ya da gerçek
yerine gitmeyebilir.
Georeferencing araç çubuğunda yer alan View Link Table aracına tıklayınız. View Link Table
aracı koordinatlarını belirlemiş olduğunuz noktaların yer aldığı, taşıma işlemi sırasında
oluşacak hatanın (RMS karakök hatası) kontrol edildiği araçtır. Koordinat değeri yanlış
girilmiş bir nokta varsa yine buradan düzeltmesi yapılabilir.
Link penceresi açılacaktır.

X Map ve Y Map sütunlarında girmiş olduğunuz koordinat

bilgilerini görebilirsiniz.

Şekil 8.11. Girilen noktalara ait bilgiler
Auto Adjust ‘ın çekini atınız ve Total RMS Error kısmında yazan sayıya bakınız. Bu sayının
0’a (sıfıra) yakın olması gerekmektedir.
Not: Çalıştığınız haritanın ölçeğine göre Total RMS Error 0’dan uzak bir değer de olabilir. Auto
Adjust’ın çekini attığınızda Total RMS Error kısmının değiştiğini farkedeceksiniz; aynı
zamanda Residual_x, Residual_y değerleri de değişecektir. Bu değerler de her bir noktanın
sapmasını göstermektedir.

Şekil 8.12. Toplam hata miktarının görüntülenmesi penceresi
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Link penceresini kapatınız. Haritanız gerçek koordinatlarına gittiği için haritanız Data View
ekranında gözükememektedir.
25D02A2B.jpg katmanında sağ tıklayıp Zoom to Layer’ı seçiniz. Zoom to Layer, Data View
ekranındaki görüntüyü 25D02A2B.jpg görüntüsünün olduğu koordinatlara götürecektir.

Şekil 8.13. Dönüştürülmüş pafta koordinat bilgilerinin görüntülenmesi
Koordinat değerleri doğru olduğu halde birimi için Unknown Units görüntülenmektedir. Şimdi
birimi metre olarak değiştireceksiniz.
Main menu’de yer alan View sekmesine geliniz ve Data Frame Properties’e tıklayınız.

Şekil 8.14. Harita birimi ayarlama pencere
Data Frame Properties penceresi açılacaktır.

195

General sekmesine geçiniz. Units kısmında bulunan Map ifadesini açılır ok yardımıyla Meters
olarak değiştiriniz. Benzer şekilde Display ifadesini de Meters olarak değiştirebilirsiniz.
Map kısmı girdiğiniz koordinatın biriminin, Display kısmı ise haritada az önce Unknown Units
yazan kısımda ne yazacağının belirlendiği kısımdır. Artık haritanın koordinatları metre
cinsinden görünmektedir.
Haritanızın koordinatlandırma işleminizi bitirdiniz. Peki bu haritayı bir sonraki çağırmanızda
koordinatlı olarak mı gelecek? Haritaların her açılışta koordinatlı olarak gelebilmesi için,
koordinatlandırılmış haritada yer alan koordinatların kaydedilmesi gerekmektedir. Bu işlem 2
şekilde gerçekleşmektedir. Mevcut raster haritanın üzerine koordinatların kaydedilmesi ya da
yeni bir koordinatlı raster harita oluşturma. İlk olarak koordinatlı yeni bir raster harita
oluşturacaksınız.
Georeferencing araç çucuğunda yer alan Georeferencing butonuna tıklayınız ve Rectify
özelliğini seçiniz. Save as penceresi açılacaktır.

Şekil 8.15. Dönüştürülen paftanın kayıt edilmesi
Rectify işlemi yeni bir raster formatta harita oluşturur. Bu sebeple oluşacak yeni harita için bazı
parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametreler oluşacak haritanın hücre boyutu,
boş hücreler için değerler ve oluşacak raster verinin örnekleme tipleri gibi parametrelerdir. Bu
parametreler üzerinde değişiklik yapmayınız.
Oluşacak olan koordinatlı raster veriniz için klasör belirlemeniz gerekmektedir. Bu sebeple
Output Location da bulunan klasöre

tıklayınız. Select Workspace penceresi açılacaktır.

İstediğiniz klasöre bir kez tıklayınız ve mavi renkli olduğundan emin olduktan sonra Add
butonuna tıklayınız. Save As penceresindeki Name kısmına PaftaRectify yazınız.
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Eğer oluşacak olan raster verinizin formatını değiştirmek istiyorsanız Format kutusunda
bulunan açılır pencere yardımıyla format üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu uygulama için
TIFF formatını seçiniz ve Save butonuna tıklayınız. Paftanız koordinatlı olarak kaydedilmiştir.
ArcMap arayüzünde yer alan ArcCatalog penceresini kullanarak PaftaRectify haritasını Data
View ekranına sürükleyiniz. Haritanız Table of Contents’e ve Data View ekranına eklenmiştir.

Şekil 8.16. Pafta’nın görüntülenmesi
Koordinatsız raster haritalarınızın koordinatlı olarak kaydedilmesi için bir diğer yöntem ise
mevcut raster harita üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmek. Bu seçenekte yeni bir harita
oluşturmadan, mevcut haritanızı koordinatlı olarak kaydetme imkânınız vardır.
Georeferencing araç çubuğunda bulunan Georeferencing butonuna tıklayınız ve Update
Georeferencing’i seçiniz.

Bu seçenek koordinatları, paftaya kaydedecektir.

Bir sonraki

açışınızda raster haritanız koodinatlı olarak gelir.

Şekil 8.17. Pafta’nın güncellenmesi
ArcMap arayüzü içerisinde saklanabilir pencere olarak gelen ArcCatalog ile verilere
projeksiyon sistemi tanımlanabilmektedir.
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Catalog penceresini açmak için Standard araç çubuğu üzerinde Catalog Window simgesine
tıklayınız.
Catalog penceresinde PaftaRectify dosyası üzerinde sağ tıklayarak Properties’i seçiniz.

Şekil 8.18. Catalog arayüzü üzerinde paftanın koordinat sisteminin görüntülenmesi
Spatial Reference Properties penceresi açılacaktır.

Bu pencerede arama kutusuna

ED_1950_UTM_Zone_35N yazınız ve klavyeden Enter’a tıklayınız. Enter’a bastığınızında
ekranda sadece Projected Coordinate System seçeneği kalmıştır. Çünkü aranılan koordinat
sistemi Projected Coordinate System altında yer almaktadır. Projected Coordinate System’in
altında seçmek istediğiniz projeksiyon yer almaktadır.

Projected Coordinate System’in

yanındaki + simgesine tıklayarak Europen Datum 1950 UTM Zone 35N projeksiyonunu seçiniz
ve OK butonuna tıklayınız.
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Şekil 8.19. Projeksiyon koordinat sistemi seçim penceresi
Raster Dataset Properties penceresine geri döneceksiniz. Spatial Reference kısmı bu kez
Undefined olarak gelmemektir. OK butonuna tıklayınız.

Şekil 8.20. Raster veri özellikleri görüntüleme penceresi
Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main menu (Ana Menü)’de
yer alan Save As butonuna tıklayınız ve verileriniz altına Verilerim_Uyg10a.mxd ismini vererek
kaydediniz.
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Eğer diğer uygulamaya devam edeceksiniz ArcMap’i açık bırakınız. Aksi halde ArcMap’i
kapatınız ve karşınıza gelen Save Changes to Uygulama8a.mxd?

sorusuna karşılık No

butonuna tıklayınız. Böylece Uygulama10a.mxd isimli dosyada yapılan son değişiklikler
kaydedilmemiş olur.
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Uygulamalar

1- Uygulama dosyaları içerisindeki Uygulama_8 proje dosyasını açarak bölüm içerisindeki
adımları uygulayınız.
2- ArcGIS içerisindeki diğer projeksiyon ve datum özelliklerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1- Bu bölümdeki uygulama adımları arasında en fazla zorlandığınız kısımlar nelerdir?
2- Türkiye’deki UTM zonları hangileridir?
3- Türkiye hangi coğrafi koordinatları arasında yer alır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımı içerisindeki koordinatlama çeşitleri üzerinde uygulamalar
yapılmıştır. Bunun için Georeferencing toolbarının kullanımı ve bunun fonksiyonları üzerinde
durulmuştur. Bu toolbar ile öncelikle 1:25000 ölçekli örnek topografya haritasının
koordinatlandırması yapılmıştır. Bunun için 3 köşe koordinatı kontrol noktası olarak girilmiş
4. noktada RMS hatası bulunmuştur. Daha sonra makul düzeyde olan hata değeri elde
edildiğinde rektifikasyonu yapılmış harita kaydedilmiştir.
Coğrafi koordinatlandırma ise mevcut coğrafi koordinata sahip sayısal verileri kullanarak aynı
bölgenin ve benzer köşelere sahip diğer bir haritanın koordinat taşıma ile koordinatlaması
yapılmıştır. Bunun için yeterli düzeyde kontrol noktasının atılması gerekmektedir. Kontrol
noktalarının çokluğuna bağlı olarak dönüşüm türünde değişiklik yapılıp verinin koordinatlı
veriye oturtulması sağlanır. Böylece değişik yöntemlerle koordinatlama işlemi yapılabildiği bu
bölümdeki uygulamalarla gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. ArcMap ortamında koordinatlandırma işlemi sırasında 549441.85 gibi bir koordinat değeri
neyi ifade eder?
a) Z Değeri
b) Y Değeri
c) X değeri
d) Etiket değeri
e) Rakım değeri
2. ArcMap ortamında koordinatlandırma işlemi sırasında 4290904.31 gibi bir koordinat değeri
neyi ifade eder?
a) Z Değeri
b) Y Değeri
c) X Değeri
d) Elipsodial yükseklik
e) Rakım
3. Ortometrik yükseklik kısaca neyi ifade eder?
a) Denizden olan yükseklik
b) Mutlak gravite değeri
c) Fiziksel yer yüzündeki bir nokta ile jeoid arasındaki normalin uzunluğu
d) Yeryüzünün eş potansiyel yüzeyi
e) Yeryüzünün doğal ya da fiziksel yüzeyi
4. Harita Genel Komutanlığından alınan eski Ortofotoların koordinat sistemi aşağıdaki
koordinat sistemlerinden hangisi olabilir?
a) UTM
b) NAD32
c) ED50
d) Hayford
e) GRS80
5. Aşağıdakilerden hangisi coğrafik koordinat sistemi olamaz?
a) TUREF
b) WGS84
c) ED50
d) HAYFORD
e) ITRF96
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Aşağıda verilen soruları cevaplayınız?
6. Koordinatlama işlemi için ArcGIS yazılımında kullanılan Georeferencing toolbarına nereden
ulaşılır?
7. UTM koordinatlaması için minimum kaç kontrol noktası gereklidir?
8. Koordinat taşıma yöntemi ile yapılacak koordinatlandırmalarda dikkat edilecek en önemli
özellik nedir?
9. Koordinat taşımada kontrol noktalarının fazla olması neticesinde verinin daha iyi
koordinatlandırılması için hangi dönüşüm seçilir?
10. 1:25000 ölçekli topografya haritalarında RMS hatası miktarının kaç olması beklenir?

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) c, 4) c, 5) d, 6) Menübar ˃ Customize ˃ Toolbars, 7) 3 nokta, 8) iki veride
benzer özelliklerin olması, 9) 2nd Order Polynomial, 10) 5 ve altı.
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9. VERİ DÖNÜŞÜMÜ VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Geodatabase Veri Dönüştürme
9.2. Shapefile Veri Dönüşümü
9.3. KML Veri Dönüşümü
9.4. CAD Veri Dönüşümü
9.5. Vektör-Raster Dönüşümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcGIS’te Geodatabase içerisinde veri dönüşümü nasıl yapılır?
2- Shapefile verisi Feature Class verisine nasıl dönüştürülür?
3- CAD ve KML versileri ArcGIS verisine nasıl dönüştürülür?
4- ArcGIS içerisinde vektör-raster dönüşümleri nasıl yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
Konu

Kazanım

nasıl

elde edileceği veya
geliştirileceği

ArcGIS
Geodatabase

içerisindeki

Geodatabase

Veri veritabanında verilerin başka verilere nasıl

Dönüşümü

dönüştürüleceği ve aktarılacağı hakkında
bilgi sahibi olur ve uygulama yapar.
ArcGIS vektör veri formatından shapefile

Shapefile

Veri dosyalarının

Dönüşümü

Geodatabase

içerisine

aktarılması hakkında bilgi sahibi olur ve
uygulama yapar.
Google earth ve CAD yazılımları gibi

KML Veri Dönüşümü

farklı formatlardaki verilerin ArcGIS veri

CAD Veri Dönüşümü

yapısına dönüştürülmesi hakkında bilgi
sahibi olur ve uygulama yapar.
ArcGIS verilerinde farklı yapılardaki

Vektör-Raster

vektörden rastera veya rasterdan vektöre

Dönüşümü

veri dönüşümleri hakkında bilgi sahibi
olur ve uygulama yapar.
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Okuyarak,

fikir

yürüterek, araştırarak
ve uygulama yaparak
Okuyarak,

fikir

yürüterek, araştırarak
ve uygulama yaparak
Okuyarak,

fikir

yürüterek, araştırarak
ve uygulama yaparak
Okuyarak,

fikir

yürüterek, araştırarak
ve uygulama yaparak

Anahtar Kavramlar

1- Geodatabase
2- Shapefile
3- KML verisi
4- CAD verisi
5- Vektör
6- Raster
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Giriş
ArcGIS, gerek kendi veri formatlarını başka formatlara dönüştürmede gerekse başka
yazılımlara ait formatları ArcGIS formatına dönüştürmede birçok olanak sunar.

Böylelikle

başka yazılım ve formatlarla çalışılan veriler, kolay bir şekilde ArcGIS ortamına
aktarılabilmektedir.
Bu başlık altında öncelikle ArcGIS kendi veri formatları arası dönüşümler verilecek daha sonra
da başka formatlardan ArcGIS formatına dönüşüm üzerinde durulacaktır.
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9.1. Geodatabase Veri Dönüştürme
1- veriler\9_bolum\Uygulama_06 klasörü içindeki Uygulama_6 ArcMap proje dosyasına çift
tıklayınız.
2- Ankara Frame’inde Standart Toolsbar içindeki Add Data butonuyla Uygulama_10 > Ankara
klasörü içindeki iki shapefile verisini seçerek Add butonuna tıklayınız. Table of Contents’e
Yol_orta ve Binalar katmanları eklenecektir.
3- Aynı alana ve dolayısıyla koordinata sahip bu iki veriyi Geodatabase içine Feature Class
olarak dönüştürmek için Standart Toolbar’daki ArcToolbox butonuna tıklanır ve ekrana
ArcToolbox penceresi açılır. ArcToolbox’da, Conversion Tools > To Geodatabase > Feature
Class to Geodatabase (multiple) seçeneğine çift tıklanır.
4- Ekrana açılan Feature Class to Geodatabase (multiple) penceresinde Input Features
seçeneğini kullanarak Yol_Orta ve Binalar katmanı seçilir. Output Geodatabase kısmında
browse’a tıklanarak Look in kısmına Uygulama_10 klasörü içinde Ankara getirilir. Aynı hizada
New File Geodatabase tıklanarak bir geodatabase oluşturulur ve adı Ankara olarak değiştirilir.
Ankara.gdb seçili haldeyken Add butonuna sonrada Ok butonuna tıklanır. Dönüşüm
gerçekleştirilir.

Şekil 9.1. Koordinat dönüşüm penceresi
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9.2. Shapefile Veri Dönüşümü
5- Table of Contents’te yer alan Türkiye Frame’i üzerine sağ fare ile Activate sekmesine
tıklayarak aktifleştiriniz. Standart Toolbars’da ki Add Data butonuyla Uygulama_10 > Turkiye
klasöründe Turkiye.mdb içindeki Turkiye_ilMerkez ve Turkiye_il Feature Class verilerini
çağırınız.
6- ArcToolbox penceresinde Conversion Tools > To Shapefile > Feature Class to Shapefile
(multiple) aracına çift tıklayınız.
7- Ekrana açılan Feature Class to Shapefile (multiple) penceresinde Turkiye_ilMerkez ve
Turkiye_il Feature Class verilerini seçiniz. Output Folder kısmında browse tıklayınız. Açılan
Output Folder penceresinde Uygulama_10 içindeki Turkiye klasörünü tanımlayınız ve Add
sonrada Ok butonuna tıklayınız. Feature Class verileri Shapefile verisine dönüşmüştür.

Şekil 9.2. Dönüşüm için gerekli katmanların gösterilmesi
Not: 2-7 arası adımları kullanarak çoklu katman yerine tekli katmanların da dönüşümünü
yapabilirsiniz. Ayrıca tekli katmanların bu dönüşümlerini Table of Contents’de katman
üzerinde farenin sağ kısmına tıklayıp Data > Export Data yaparak veri tipini Feature Class
veya shapefile ayarlamak suretiyle yapılabilir.
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9.3. KML Veri Dönüşümü
8- ArcGIS çalışma alanınıza ait Feature Class veya shapefile verilerinizi .kmz formatına
dönüştürüp Google Earth üzerinde görüntüleme imkânı sunar. Bu uygulamada Turkiye
Frame’indeki Turkiye il katmanı KML verisine dönüştürülüp Google Earth üzerinde
görüntülemesi yapılacaktır. Bunun için ArcToolbox penceresi altında Conversion Tools > To
KML > Layer To KML aracına çift tıklayınız (Map To KML, .mxd proje dosyanızı bütünüyle
kmz verisine dönüştürür).
9- Ekrana açılan Layer to KML penceresinde Layer kısmına Turkiye_il, Output File kısmına
kmz verisini kaydedeceğiniz yeri (Uygulama_10\Turkiye\turkiye.kmz) tanımlayınız. Diğer
alanlarda bir değişiklik yapmadan Ok butonuna tıklayınız. Böylece Turkiye_il verisi kmz
veriye dönüştürülmüştür. Artık Google Earth’te bu veri açılarabilir.

Şekil 9.3. KML formatta veri dönüşümü ayarları
10- Bunun için Google Earth’ü çalıştırınız. Dosya altında Aç sekmesine tıklayınız. KMZ
verisini kaydettiğiniz yerden (Uygulama_10\Turkiye) veriyi çağırınız. Google Earth’e bir
katman olarak eklenmiştir.
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Şekil 9.4. Google earth üzerinde katmanın görüntülenmesi
9.4. CAD Veri Dönüşümü
11- DXF, DGN ve DWG serbest piyasada yoğun olarak kullanılan CAD veri formatları ArcGIS
ortamında direkt olarak görüntülenebilmektedir. CAD verilerini ArcGIS veri formatına
dönüştürmek için hem ArcMap arayüzü hem ArcToolbox kullanılabilmektedir. Burada sadece
ArcToolbox uygulaması gösterilecektir. .dgn uzantılı CAD verisini ArcGIS formatına
dönüştürebilmek için ArcToolbox penceresi altında Conversion Tools > To Geodatabase >
CAD to Geodatabase çift tıklayınız.
12- Açılan CAD to Geodatabase penceresinde Input CAD Datasets’e Uygulama_10 > DGN
klasöründeki 1022.dgn verisini çağırınız.
13- Output Geodatabase kısmına browse ederek Look in kısmında Uygulama_10\DGN
klasörünü seçiniz. New File Godatabase butonuna tıklayarak bir geodatabase oluşturup ismini
DGN olarak değiştiriniz. DGN.gdb yi seçerek Add butonana tıklayınız.
14- CAD to Geodatabase penceresinde Dataset kısmında bir değişiklik yapmayınız (Veya pafta
ismini yazabilirsiniz). Reference scale 1:5000’lik pafta olduğu için 5000 giriniz. Spatial
Reference kısmına eğer CAD verisinin koordinat sistemi biliniyorsa sağdaki butonu kullanarak
koordinat sistemini seçiniz. Bu uygulamada ED_50_TM30 referans sistemi kullanılmıştır.
Daha sonra Ok butonuna tıklayınız.

Böylece CAD verileri Geodatabase verisine

dönüştürülmüştür. Bu veriler çalışma içeriğine bağlı olarak düzenlenebilir.
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Şekil 9.5. CAD formatta veri dönüşümü

Şekil 9.6. CAD formattan SHP formatına dönüştürülmüş veri
Not: ArcGIS verileri de CAD uzantısına dönüştürülebilmektedir. Bu işlem ArcToolbax’da
Conversion Tools altında To CAD aracıyla yapılır. Ayrıca Table of Contents’te katman
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üzerinde sağ fare ile Data altında Export to CAD seçeneği ile CAD formatına dönüşüm
mümkündür.
9.5. Vektör-Raster Dönüşümü
Son olarak ArcGIS’deki veri dönüşümleri konusunda Vektör – Raster dönüşümlerinin
uygulaması yapılacaktır. Burada sadece polygon vektör verisinin raster veriye dönüşümü
gösterilecek olup diğer point ve line vektör verilerinin dönüşümleri aynıdır.
15- Uygulama_11 ArcMap proje dosyası açık konumda iken Ankara Frame ‘ini sağ fare
ile Activate yapınız. Standart Toolsbar’daki ArcToolbox butonuna tıklayarak ArcToolbox
penceresini açınız.
16- ArcToolbox > Conversion Tools > To Raster > Polygon To Raster sekmesine çift tıklayınız.
17- Ekrana açılan Polygon to Raster penceresinde Input Feature kısmına Binalar verisini, Value
Field kısmına KAPI_NO’yu seçiniz (bunun anlamı, Binalar verisi Raster veriye
dönüştürülürken kapı numarasına göre dönüştürülecek demektir).

Output Raster Dataset

kısmına browse ederek Uygulama_11\Ankara içine bina_raster olarak kaydedileceğini
tanımlayınız. Cell Assignment type CELL_CENTER, Priority Field’ı NONE olarak default
ayarda bırakınız. Cell size ise çalışma içeriğinize veya diğer raster verilerinizin hücre
büyüklüğüne bağlı olarak belirleyiniz. Bu uygulama’da hüre büyüklüğü (cell size) 2 olarak
girilmiştir ve Ok butonuna tıklayınız. Vektör veri raster veri’ye dönüşmüştür.
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Şekil 9.7. Poligon tipteki veriyi raster formata dönüştürme
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Uygulamalar

1- Uygulama klasörü içerisinde yer alan Uygulama_11 proje dosyasını açınız ve bölüm
içerisindeki uygulamaları yapınız.
2- Google Earth’ü açarak Türkiye üzerinde bir çalışma alanı belirleyerek bunu .kmz dosyası
olarak kaydeniz. Kaydettiğiniz veriyi ArcGIS’te sayısal Türkiye verisi üzerinde açınız ve
shapefile olarak kaydediniz.
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Uygulama Soruları

1- Bölüm içerisindeki uygulama adımlarından hangilerinde zorlandınız?
2- ArcGIS içerisinde Toolbox içerisindeki Conversion aracı içinde başka hangi dönüşümler
mevcut araştırınız?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, herhangi bir CBS yazılımı kullanımında çok gerekli olan veri dönüşümleri konusu
işlenmiş ve uygulamalar yapılmıştır. ArcGIS CBS yazılımı özelinde kendi veri formatlarının
kendi içindeki dönüşümleri ve farklı formatların ArcGIS formatına dönüştürülmesi uygulaması
yapılan konular arasındadır. CBS için kullanıcı sayılarının artması, farklı projeler, farklı
yazılımlar ve farklı formatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle veri

dönüşümleri herbir CBS analizcisinin karşılaşacağı konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bölüm içerisinde Feature Class verilerinin Shapefile verilerine, Shapefile verilerinin Feature
Class verilerine, CAD ve KML/Z verilerinin Shapefile veya Feature Class verilerine ve son
olarak da vektör-raster dönüşümler üzerine uygulamalar yapılmıştır. Verilerin transferi ve
paylaşılması açısından bu dönüşümlerin öğrenilmesinde fayda vardır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi CAD veri tipi formatı değildir?
a) .dgn
b) .dxf
c) .dwg
d) .tab
e) .ncz
2. Aşağıdakilerden hangisi geodatabase veri tipi formatıdır?
a) .gdb
b) .tab
c) .shp
d) .ncz
e) .ncn
3. Features verilerini JSON formatına dönüştürecek komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) To JSON
b) Convert To JSON
c) From JSON
d) JSON To Features
e) Features To JSON
4. GPS yardımıyla toplanan verilere hangi komutla feature özelliği kazandırılır?
a) GPS To Shapefile
b) GPS To Features
c) GPX To Features
d) GPS From Features
e) GPX From Features
5. Aşağıdakilerden hangisi özel sektörde en yoğun kullanılan programlardan olan NetCAD
yazılımının formatıdır?
a) .dxf
b) .dgn
c) .shp
d) .ncz
e) .dwg
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız?
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6. CAD verisini ArcGIS verisine dönüştürmek için hangi araç kullanılır?
7. Vektör polygon verilerinin raster verisine dönüştürülebilmesi için hangi fonskiyonun
kullanılması gerekmektedir?
8. Google Earth programı üzerinde ArcGIS verisinin açılabilmesi için hangi veri türüne
dönüştürülmesi gerekir?
9. ArcGIS’te görüntülenebilen CAD formatları nelerdir?
10. Vektör formatta olan verilerin raster formatta veriye dönüştürülmesi sırasında girilmesi
gereken parametrenin adı nedir?

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) e, 4) c, 5) .ncz, 6) Conversion Tools-CAD to Geodatabase, 7) Conversion
Tools-Polygon to Raster, 8) KMZ, 9) DWG, DXF ve DGN, 10) Raster hücre büyüklüğü
(cell size).
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10. ÇIKTI İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Layout Oluşturma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcGIS’te bütün veri girişi ve analiz işlemleri bittikten sonra sonuç harita nasıl hazırlanır?
2- Hazırlanan harita çıktıya nasıl gönderilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

Bir haritayı oluşturan bileşenlerin neler
Layout

olduğu ve bunların layoutta kullanılarak

Oluşturma

nasıl bir harita oluşturulduğu konusunda
bilgi sahibi olur ve uygulama yapar.
Harita oluşturma işleminden sonra yazıcıya

Çıktı

gönderme veya görüntü dosyası olarak

İşlemleri

kaydedilmesi hakkında bilgi sahibi olur ve
uygulama yapar.
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Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

yaparak

yaparak

Anahtar Kavramlar

1- Layout
2- Lejand
3- Kuzey oku
4- Ölçek
5- Export map
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Giriş
ArcGIS’te veri girişi ve analiz işlemleri bittikten sonra çalışmalarınızın son şeklini vermek ve
görselleştirmek için Layout işlemleri uygulanır. Burada çalışmanızla vermek istediğiniz mesaj
hedeflere tam olarak ifade edilmeli ve anlamlı sonuçlar sunmalıdır. Bu nedenle haritalarınız
renk seçimleri, sınıf özellikleri, yazı karakterleri vb. iyi ayarlanmış ve düzenlenmiş olmalıdır.
Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra Layout ve Çıktı işlemleri aşağıdaki adımlarla
uygulanır.
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10.1. Layout Oluşturma
ArcMap’i başlatınız ve Getting Started diyalog penceresinden Browser for more’a tıklayarak
veriler\10_bolum\Konu11 içindeki proje dosyasını açınız (Eğer ArcMap’iniz açık ise bu işlemi
ArcMap

arayüzünde

yer

alan

File

sekmesine

tıklayarak

Open

aracılığıyla

gerçekleştirebilirsiniz).

Şekil 10.1. Proje’nin açılması
Uygulama 6b isimli proje dosyası Layout View ekranında açılacaktır. Haritalarınızı çıktıya
hazırlamak için Layout View ekranını kullanacaksınız. Layout View ekranında haritalarınızın
belli bir sırada ve isimde olduğunu göreceksiniz.

Eğer bu sıra ve isimleri değiştirmek

istiyorsanız haritaları fare yardımıyla taşımanız gerekecektir. Bu kısımda Nehirler ile Nüfus
Yoğunluğu haritalarının yerlerini değiştirecek ve Nüfus Yoğunluğu haritasına yeni bir isim
vereceksiniz.
Nehirler haritasına fare ile bir kez tıklayınız. Tıkladığınızda Nehirler haritası çerçeve içine
alınacaktır.
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Şekil 10.2. Seçim işlemi
Nehirler haritasının seçildiğinden emin olduktan sonra haritanızı aşağıya doğru fare’nin sol
tuşuna basılı tutarak sürükleyiniz.
Hemen ardından Nüfus Yoğunluğu haritasını seçip yukarı doğru taşıyınız. Taşıma işlemi
bittikten sonra ekran görüntüsünün aşağıdaki gibi olduğundan emin olunuz.

Şekil 10.3. Yer değiştirme işlemi
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Bu kez Nüfus Yoğunluğu yazan yerde Nehirler, Nehirler yazan yerde de Nüfus Yoğunluğu
haritası görülmektedir. Taşıma işlemini isimler içinde yapmanız gerekmektedir. Nehirler
yazısına fare ile tıklayınız ve aşağıya doğru sürükleyiniz. Nüfus Yoğunluğu yazısını da yukarı
doğru sürükleyiniz.

Şekil 10.4. Yazıların yer değiştirilmesi
Nüfus Yoğunluğu haritanızın ismini Nüfus olarak değiştirmek istiyebilirsiniz. Bu değişiklik
için Nüfus Yoğunluğu etiketinde fare ile çift tıklayınız ve açılan properties penceresinde Nüfus
Yoğunluğu yerine Nüfus yazınız. Bu işlemi sonlandırmak için OK butonuna tıklayınız.

Şekil 10.5. Başlığın değiştirilmesi
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Sıra geldi posterinizin boyutunu ayarlamaya. Çünkü katılım şartı olarak posterlerin 50*70 cm
olması istenmektedir.
Main Menu’de yer alan File sekmesine tıklayınız ve Page and Print Setup özelliğini seçiniz.

Şekil 10.6. Sayfa ayarı
Sayfa ayarlarını yaptıktan sonra OK butonuna tıklayınız.

Şekil 10.7. Sayfa görünümü
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Layout View ekranınız yukarıdaki şekli alacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus
yeşil renkli olan posterin dışarıdaki çizgiye (Virtual Page-Sanal Sayfa) sığdırılmasıdır.
Yeşil altık üzerine fare ile sağ tıklayınız ve Properties özelliğini seçiniz.
Size and Position sekmesindeki ayarları aşağıdaki gibi yapınız. (1 inç = 2,54 cm yola çıkılırsa
50 cm = 19.685, 70 cm = 27.559 inç)

Şekil 10.8. Boyut ayarları
Posterinizin arka planındaki yeşil rengi çıktı ekranının boyutuna göre ayarlanmış oldu. OK
butonuna tıklayınız.
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Şekil 10.9. Arka planın çizim alanına sığdırılması
Yeşil altlığa bir kez fare ile tıklayınız ve çıktı boyutlarına sığacak şekilde yeşil alttlığı sanal
sayfa içerisine taşıyınız.
Not: Eğer bu işlemden sonra haritanız sanal sayfa içerisinde ise 10. adıma geçebilirsiniz.
Son olarak haritaları ve yazılarını çıktı sayfasına sığdırmanız gerekmektedir. Haritaların
üzerine bir kere tıklayıp seçtikten sonra haritaları taşımaya başlayabilirsiniz.

Şekil 10.10. Haritaların sığdırılması
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Haritalarınızı ve altlık renginizi çıktı sayfasına sığdırdıktan sonra, haritanız çıktı için hazır hale
gelmiştir. Ancak öncesinde haritanıza bazı harita elemanları ekleyeceksiniz.
Main menu’de yer alan Insert sekmesine geliniz ve North Arrow’a tıklayınız.
Harita elemanlarını yerleştirmek için posterinize ait olan haritaların yukarıdaki görüntü ile aynı
olduğundan emin olunuz.

Şekil 10.11. Insert menüsü kullanımı
Karşınıza kuzey oku ekleyebilmeniz için North Arrow Selector çıkacaktır. Buradan ESRI North
isimli sembolü seçiniz ve OK butonuna tıklayınız. Kuzey oku haritanıza eklenecektir.
Eklenen kuzey okunun boyutunu büyütüp posterin sağ üst köşesine taşıyınız.

Şekil 10.12. Kuzey oku ekleme
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Posterinizi inceleyenler haritalardaki sembollerin neyi ifade ettiğini anlamak isteyecektir.
Şimdi bu sembollerin ne anlamlara geldiğini haritanıza ekleyeceksiniz. Yani posterinize lejant
ekleyeceksiniz. Öncelikle Büyük Şehirler isimli haritanızın sembolündeki ifadelerin ne anlama
geldiğini açıklayacaksınız.
Layout view ekranında Büyük Şehirler haritasına tıklayınız.
ArcGIS haritalarınızla ilgili güncel lejantlar ekleyebilmektedir. Posterinizde 6 tane harita
olduğunu düşünürseniz her birinin sembolojisi farklı ve her biri ayrı anlamlar ifade etmektedir.
Haritalara ait lejantları otomatik olarak eklemek için layout view ekaranında ilgili haritaya
tıklamanız gerekmektedir.
Main menu’de yer alan Insert sekmesinden Legend özelliğine tıklayınız. Legend Wizard
penceresi açılacaktır.
Legend Wizard penceresi lejant özelliklerinin görünümünü düzenleyen bölümdür.
Legend Wizard penceresinde ilk olarak hangi katmana lejant eklemek istediğinizi belirten sayfa
çıkacaktır. Sol tarafta (Map Layers) haritada bulunan katmanlar, sağ tarafta (Legend Items) ise
açıklama (Lejant) olarak eklenecek katmanlar yer almaktadır. Bu örnek için sadece Şehirler
katmanı lejant bilgisi olarak eklenecektir.

Dolayısıyla Ülkeler katmanının Legend Items

kısmından silinmesi gerekmektedir.
Next butonuna tıklayınız. Şimdi lejantınız için bir başlık belirlemeniz gerekmektedir.
Legend Title kutusuna Büyük Şehirler yazınız. Color olarak yeşil rengi ve Size (yazı boyutunu)
28 yapınız ve Next butonuna tıklayınız.
Lejant ekleme işleminin 3. aşaması açıklamanızın arka plan resmi, kenarlığı ve
gölgelendirilmesi ile ilgilidir. Bu örnek için bu sayfada bir değişiklik yapmayınız ve Next
butonuna tıklayınız.
Lejant ekleme işleminin 4.

aşaması açıklamanızda bulunan sembolojilerin görünümüyle

ilgilidir. Bu örnek için bir sembol olmadığından bu kısım aktif değildir. Next diyerek bu
aşamayı geçiniz.
Lejant ekleme işleminin 5. aşaması açıklamanızda bulunan semboloji gruplarının görünümüyle
ilgilidir. Bu kısımda ayarlarını değiştirmek istediğiniz görünüm var ise sayı değerleriyle
oynama yapabilirsiniz.

237

Finish butonuna tıklayınız.
Finish butonuna tıkladığınızda lejant işlemi bitecek ve tasarlamış olduğunuz lejant çıktı
ekranınızda herhangi bir yere eklenecektir.

Lejantı sürükleyerek Büyük Şehirler haritasının

altına taşıyınız. Dilerseniz eklemiş olduğunuz lejantı köşelerinden tutarak büyütebilirsiniz.

Şekil 10.13. Lejant ekleme
Bu haritada şehirleri göstermek amaçlı sadece bir sembol çalışması yapılmıştır.

Kişiler

posterinize baktığında pembe renkli sembollerin şehirleri ifade ettiğini anlayacaktır.
Bir diğer harita ile ilgili lejantı Vahşi Yaşam haritası için yapacaksınız.

Şekil 10.14. Vahşi yaşam için lejant ekleme
Haritalara sembolojilerin ifade ettiği anlamları yani lejantları eklemeyi öğrendiniz. Diğer
haritalar için de lejantları siz ekleyiniz.
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Şekil 10.15. Bütün lejantların eklenmesi
Bu kısımda haritalarınıza ölçek ekleyeceksiniz.

Her haritanın farklı ölçeği olduğunu

düşünürseniz her harita için farklı ölçekler eklemeniz gerekecektir. Programda kesir ölçek ve
çizgi ölçek olmak üzere iki adet seçenek bulunmaktadır.
İlk haritanız olan Büyük Şehirler’e tıklayınız.

Ardından Main menu’de yer alan Insert

sekmesine gelerek Scale Bar’a tıklayınız. Bu fonksiyon haritanıza ölçek eklemenizi
sağlayacaktır.
Ölçek seçebilmeniz için Scale Bar Selector penceresi açılacaktır. Scale Line 1 isimli ölçeği
seçip OK butonuna tıklayınız.
Ölçeğiniz çıktı ekranının ortasına eklenecektir.
Ölçeği sürükleyerek Büyük Şehirler haritasına taşıyınız.
Ölçeğe

yaklaşıp

yakından

incelendiğinde

ölçeğin

Miles

olarak

görüntülendiğini

farkedeceksiniz.
Ölçeği km cinsinden görüntülemeniz gerekmektedir.
Ölçeğiniz seçili iken üzerine gelip mouse ile sağ tıklayınız ve Properties’i seçiniz. Scale Line
Properties penceresi açılacaktır.
Scale Line Properties kısmında Units başlığı altında bulunan Division Units seçeneğini
Kilometers yapınız. Ölçeğinizin birimi kilometre olarak değişecektir.
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Şekil 10.16. Ölçeğin eklenmesi
Main menu’de yer alan Insert sekmesinden Dynamic Text’i seçiniz. Dynamic Text haritada
bulunan güncel bilgileri sizin yazmanıza gerek kalmadan ekleyecektir.
Dynamic Text sekmesine geldiğinizde sağ tarafta bir pencere daha açılacaktır.
Main menu’deki Insert sekmesinden Dynamic Text’e ve ardından Coordinate System’e ulaşınız.
Koordinat sistemi bilgisi haritaya eklenecektir. Bu bilgiyi sürükleyerek haritanın sağ alt
köşesine taşıyınız.

Şekil 10.17. Koordinat sistemi bilgilerinin eklenmesi
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Dynamic Text kısmından güncel saat ve gün bilgisi, haritayı yapan kişi bilgisini de
ekleyebilirsiniz (Current Date, Current Time, Author).
Haritanıza eklendiğine göre posteriniz bitmiştir ve artık posterinizin çıktısını alabilirsiniz.
Posterinizin .jpeg, .pdf gibi formatlarda saklanması mümkündür.
Main menü’de yer alan File sekmesine tıklayınız ve Export Map özelliğini seçiniz.
Posterinizi .jpeg formatında kaydediniz.

Şekil 10.18. Sonuç ürünü .jpeg olarak kaydetme
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Uygulamalar
1- Uygulama klasörleri içindeki proje dosyasını açınız ve bölüm içerisindeki uygulamaları
sırasıyla uygulayınız.
2- Atlaslardan veya haritaların olduğu herhangi bir yayından haritaları ve yapılış şekillerini
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- Uygulama adımları içerisinde en fazla zorlandığınız kısım hangisidir?
2- İncelediğiniz haritalarda dikkatinizi çeken özellikler nelerdir?
3- Haritalarda olması gereken temel özellikler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
CBS’nin sonuç ürünleri haritalardır. Bu nedenle haritaların dizaynı önemlidir. Bu bölümde
veri girişi ve analiz işlemleri bitmiş haritaların sonuç haritasının hazırlanmasının nasıl yapıldığı
konusunda uygulama yapılmıştır.

Bunun için layout penceresinde sayfanın ayarlanması,

başlığın yazılması, lejandın ayarlanması, kuzey okunun yerleştirilmesi, ölçeğin yerleştirilmesi,
vb. gibi haritanın temel elemanlarının Insert menübarı altından nasıl ekleneceği üzerine
uygulama adımları verilmiştir.
Haritanın ayarlanmasından sonra bu haritanın çıktı için yazıcıya gönderilmesi gerekmektedir.
Yazıcınız ayarlamış olduğunuz sayfa yapısını yazdıracak nitelikte değilse, haritanızı görüntü
dosyası olarak (.jpeg, .tiff, .bmp vb.) kaydetme konusuna değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi haritaların hazırlanması sırasında kullanılan elemanlardandır?
a) Veri yapısı
b) Veri tipi
c) Hücre büyüklüğü
d) Hücre sayısı
e) Ölçek
2.

Layout toolbarı üzerinde yer alan yandaki şekil ile hangi işlem gerçekleştirilir?
a) Çıktı sayfasını döndürür.
b) Çıktı sayfası bölünür.
c) Çıktı sayfası kopyalanır.
d) Çıktı sayfaları değiştirilir
e) Çıktı sayfası silinir.

3. Çıktı bölümünde istenilen obje en öne hangi komutla getirilir?
a) To Forword
b) Send Forword
c) Send To Front
d) Bring Forword
e) Bring To Front
4.

Layout toolbarı üzerinde yer alan yandaki şekil ile hangi işlem gerçekleştirilir?
a) Çıktı sayfasını farklı kaydeder.
b) Çıktı sayfasını eşit sayıda böler.
c) Çıktı sayfasını kopyalar.
d) Çıktı sayfasını kaydırır.
e) Çıktı penceresinin olduğu çerçeveye odaklama yapar

5. ArcGIS’te oluşturduğunuz bir haritayı .png olarak kaydetmek isterseniz hangi fonksiyonu
kullanırsınız?
a)
b)
c)
d)
e)

File ˃Export Map
File ˃Print
File ˃Page and Print Setup
File ˃Analyze Map
File ˃Save As

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız?
6. ArcGIS’te layout hazırlanırken harita ölçeğini nereden eklersiniz?
7. ArcGIS’te layout üzerinde oluşturmak istediğiniz koordinat sistemi coğrafi olursa hangi
seçeneği kullanırsınız?
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8. ArcGIS, layout oluştururken kaç türlü ölçeği haritalarımızda göstermemize izin verir?
9. ArcGIS’te layout üzerinde göstermek istediğiniz harita ile ilgili resmi nereden eklersiniz?
10. ArcGIS’te layout üzerinde iki farklı harita göstermek isterseniz hangi özelliği kullanırsınız?

Cevaplar:
1) e, 2) d, 3) e, 4) e, 5) a, 6) Insert ˃Scale bar, 7) Graticule, 8) İki türlü; çizgi, kesir, 9)
Insert ˃Picture, 10) Insert ˃Data Frame’i kullanarak.
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11. MEKÂNSAL ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. TIN Veri Modelini Kullanarak DEM Üretmek
11.2. Eğim Haritası
11.3. Bakı Haritası
11.4. Kabartma Haritası
11.5. DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek
11.6. Alan ve Hacim Hesabı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ArcGIS yazılımı kullanarak SYM verisi nasıl üretilir?
2- ArcGIS yazılımı kullanarak yüzeylere ait eğim haritaları nasıl üretilir?
3- ArcGIS yazılımı kullanarak yüzeylere ait bakı haritaları nasıl üretilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
TIN

Kazanımın

Kazanım

elde

edileceği veya geliştirileceği

Veri CBS’de özellikle yüzey analizleri için

Modelini

önemli bir altlık veri olan TIN model

Kullanarak

kullanarak

DEM Üretmek

yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak

Eğim Haritası

nasıl

DEM

üretiminin

nasıl

DEM’den eğim haritası oluşturma.

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

yaparak

yaparak
Bakı Haritası

DEM’den bakı haritası oluşturma.

yaparak
DEM
Yüzeyinden

DEM

yüzeyinden

Kontur

oluşturma.

kontur

yaparak

Üretmek
Alan ve Hacim
Hesabı

eğrileri

Alan ve hacim hesabı

yaparak
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Anahtar Kavramlar
1- SYM
2- Eğim
3- Bakı
4- Kontur eğrileri
5- Alan ve hacim hesabı
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Giriş
Bu bölümde, CBS’de yüzey analizlerinde önemli bir altlık veri olan SYM’nin üretilmesi ve bu
veriye bağlı olarak da gölgelendirme verisinin üretilmesi üzerinde uygulama yapılacaktır.
SYM üretiminde ki amaç, özellikle obje olarak belirli bir lokasyona ait yükseklik bilgilerinin
yüzeye-mekâna yayılmasını sağlamaktır.

SYM’lerden eğim, bakı ve kontur eğrileri

oluşturulması konusunda bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında alan ve hacim hesaplama
yapılmıştır.
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11.1. TIN Veri Modelini Kullanarak DEM Üretmek
Yüzey analizi araçları ile arazi yerşekillerine ait bilgileri ölçebilir ve görselleştirebilirsiniz.
Raster Surface Toolset’indeki araçlara girdi olarak tanımlanan ve yükseklik bilgisini içeren
rasterler ile yeni yüzey verileri üretebilirsiniz. Bu araçlar ile bakı, kontur listesi, kontur,
bariyerler tanımlanarak kontur, yamaç eğiklikleri (plan ve profil), dolgu ve kesme haritaları,
eğim, gözlemci noktaları, görünürlük gibi analizler yapabilirsiniz.
Bu bölümde ArcToolbox arayüzünde bulunan, 3D Analyst modülündeki Raster Surface
fonksiyonları yoğun olarak kullanılacaktır. Yükseklik bilgisi içeren topografik analizler
yapılacaktır. Bu analizlerin kullanım alanları anlatılacaktır. TIN verisi Sayısal Yükseklik
Modeline (SYM-DEM) dönüştürüldükten sonra slope (eğim), aspect (bakı), hillshade (kabartı)
gibi yüzey analizleriyle raster haritalar üretilecektir. Ayrıca bu bölümde DEM’den farklı
yükseltilerden geçen eş yükselti eğrisi haritasının nasıl oluşturulduğu da açıklanacaktır.
Şimdi çalıştığınız proje için ihtiyacınız olacak; DEM, eğim, bakı, kabartı, kontur haritaları ile
hacim hesabı işlemlerini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştiriniz.

Şekil 11.1. Bazı yüzeylerin gösterimi
Çalışmış olduğunuz proje kapsamında üretmek istediğiniz eğim, bakı haritaları TIN değil de
DEM verisi kullanılarak üretilmektedir. Bu yüzden ilk olarak Tin isimli verinizi raster veri olan
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DEM formatına dönüştürmeniz gerekmektedir. Çünkü daha sonra yapacağınız işlemlerde
piksel tabanlı veriler ile çalışan araçları kullanacaksınız.
Burada raster olarak bahsedilen veriler/yüzeyler; yüzeyi düzenli bir grid (ızgara) şeklinde
sunarken Z değerlerini kullanırlar. Grid yapısıyla çalışan rasterler ile yakın grid noktaları
arasındaki Z değerleri, herhangi bir konum için yüzey değerini tahmin etmenizi sağlayabilir.
İçinde yükseklik bilgisini barındıran, üçgenlerden oluşan TIN veri modelini, hücrelerden
(pixel) oluşan raster veriye (DEM) dönüştürmek için kullanılacak aracın ismi TIN to Raster’dır.
ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan Add Data butonu ile Konu03\Veri dizininde
yer alan “tin” katmanını ArcMap arayüzüne ekleyiniz.
ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools’un sol kısmında bulunan artı (+) işaretine
tıklayınız.
Açılan toolset’lerden tin verisini DEM verisine dönüştüreceğiniz için Conversion (Dönüşüm)
toolset’inin artı işaretine tıklayınız. Conversion toolset’inde bulunan toolset’leri gözlemleyiniz.
Tin verisinden dönüşüm yapacağınız için From TIN (TIN’den) toolset’i yanındaki artı (+)
işaretine tıklayınız.
Yüzeyinizi tin verisinden raster’a dönüştürmek istediğinizden TIN to Raster (TIN’den Raster’a)
aracını çift tıklayarak açınız.

Şekil 11.2. TIN to Raster penceresi
Ekrana gelen TIN to Raster penceresinde zorunlu olarak oluşturmanız gereken yerler için yeşil
şeklinde bilgilendirme yapan ArcGIS yazılımı size yardımcı olmaktadır.
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Input TIN kutucuğunun yanındaki açılır ok simgesine tıklayınız ve DEM’e dönüşüm yaparken
kullanacağınız Tin isimli katmanı seçiniz.
Output Raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından dizininize ulaşarak
Name bölümüne Dem yazınız. Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
Sampling Distance alanı ile çıktı olarak almak istediğiniz Dem katmanının piksel değerlerini
hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Burada Cellsize ve Observations olmak üzere iki
seçenek sunulmaktadır.

Bu uygulama için Cellsize 50 yapınız. Z Factor alanında yine

isteğinize göre değişiklik yapabilirsiniz.
Z faktörü her bir yükseklik bilgisinin çarpılacağı değer olarak düşünebilirsiniz. Böylece
yüksekliği 100 metre olan bir hücre değeri Z faktörü 2 olarak belirlendiğinde 200 olarak
gelecektir. Benzer şekilde Z faktör değeri için dönüşüm katsayıları (milden metreye 1 mil = 1
609,344 metre) yazılırsa elinizdeki yükseklikler mil olarak verilmiş olsa dahi siz onu metre
olarak görüntülersiniz.
Output Data Type (optional) alanında oluşturacağınız DEM verinizin tipini Float (Ondalıklı)
olarak ayarlayınız. Output Data Type (optional) alanında oluşturacağınız DEM verinizin tipini
Float (Ondalıklı) veya Integer (Tam Sayı) olmasını ayarlayabilirsiniz. Bu hücrelerin değerlerini
tamsayı ya da ondalıklı sayı olarak görüntülemenizi sağlamaktadır.
Method (optional) alanında çıktı veriniz oluşurken kullanılacak interpolasyon metodları
belirlenmektedir. Linear veya Natural_Neighbors metotlarıyla üretilmesini ayarlayabilirsiniz.
Linear metodunu seçiniz. Tin to Raster pencerenizin şekildeki gibi olduğundan emin olunuz.

Şekil 11.3. TIN işlemi
İşleminiz gerçekleştiğinde Digital Elevation Model (DEM) veriniz üretilmiş bir şekilde Table
Of Contents ve Data View alanlarında görüntülenmiş olacaktır.
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Şekil 11.4. DEM verisi
DEM haritanız üzerine iyice yaklaşıp pikselleri görebilirsiniz. Identify aracı ile de haritada
herhangi bir yere tıkladığınızda piksele ait yükseklik değerini görebilirsiniz.

Şekil 11.5. Identify aracı kullanımı
Dem verisindeki pixellerin yüksekliklerini Pan aracı ile direkt olarak (fare ile tıklamadan)
kullanmak için; Dem katmanınız üzerinde sağ tıklayarak Properties penceresini açınız ve
Display sekmesine geçiniz. Ardından Show Map Tips (uses primary display field) seçeneğinin
çekini atınız. Daha sonra Resample During Display Using seçeneğinin açılır okuna tıklayınız
ve Bilinear Interpolation (for continuous data) seçeneğine tıklayınız.

Son olarak OK’a

tıklayınız ve Data View alanındaki yüksekliği Pan aracı ile gördüğünüzü ayrıca Dem
katmanınızın piksel görünümünden çizgisel görünüme geçtiğinizi fark edeceksiniz.
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Ayrıca Measure aracı ile de piksellerinizin kenarlarını ölçerek piksel boyutlarını öğrenebilir ve
bu sayede DEM verinizin çözünürlüğü hakkında bu şekilde de bilgi alabilirsiniz. DEM katmanı
üzerinde sağ-tıklayarak Layer Properties > Symbology seçeneğine geliniz. Burada Color Ramp
alanından istediğiniz bir renk skalasını seçerek OK’e tıklayınız. Yükseklik verisini temsil eden
DEM verisini farklı renklerde tematik haritalar şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 11.6. Symbology özelliğinin kullanımı
11.2. Eğim Haritası
ArcGIS 3D Analyst araçları ile yapabileceğiniz yüzeylerden biri olan eğim (slope), günlük
hayatta birçok meslek grubunun kullandığı harita yüzeyidir. Bir önceki adımda oluşturduğunuz
Dem katmanınız ile eğim haritanızı oluşturabileceksiniz. Eğim haritalarının kullanım alanları;
yol yapım çalışmaları, topraklardaki katena pozisyonları, kayak tesislerinin yer seçim
çalışmaları, erozyon, heyelan ve taşkın gibi riskleri önleme çalışmaları gibi alanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Kendinizi büyük bir kayak merkezi inşa eden şirketin danışmanı olarak hayal edin. Buradaki
göreviniz yeni yapılacak olan kayak merkezi için yer seçimi çalışmalarında kullanacağınız
eğim, bakı ve kabartı (hillshade) haritalarını kullanarak şirketinizin en az maliyetle ve daha
sonrası için kar erimelerinin diğer yamaçlara oranla daha az olacağı bir yer seçmek ve kısa bir
süre sonra şirket yönetimine yapacağınız sunum için haritalarınızı çıktıya dönüştürmek. Add
Data butonuyla veriler\12_bolum klasöründen Dem haritasını çağırınız.
ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools’unun sol kısmındaki artı (+) işaretine
tıklayınız ve Raster Surface araç setine geliniz. Raster Surface araç setinde bulunan Slope
aracına çift tıklayınız. Slope aracı eğim haritasını oluşturmak için kullanacağınız araçtır. Slope
penceresi açılacaktır (Şekil 12.5).
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Şekil 11.7. Slope penceresi
Açılan Slope penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda DEM haritasını
tanımlayınız.
Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından dizininize ulaşarak
Name bölümüne Egim yazınız. Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
Output measurement alanında oluşturacağınız eğim haritasının değerlerini derece (Degree)
veya yüzde (Percent_Rise) olarak ayarlayabilirsiniz. Bu uygulama için ilgili seçeneği yüzde
(Percent_Rise) olarak ayarlayınız.
Pencere üzerinde gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra OK seçeneği seçilir.
ArcMap arayüzünde sağ alt kısımda onay penceresi belirecektir; bu onay penceresi eğim
oluşturma işleminizin başarıyla gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Eğim haritası oluştuğu
vakit varsayılan ayar olarak 9 snıf olarak karşınıza çıkacaktır.
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Şekil 11.8. Slope haritası
Eğim aralığı ve kullanılacak grup sayısını değiştirmek için oluşturulan eğim katmanı üzerinde
fare ile sağ-tıklayarak Layer Properties > Symbology > Classify komutu kullanılır.
Kayak merkezlerinde genellikle başlangıç seviyesinde olan kursiyerleri için 0°-15° arası eğimli
yerler tahsis edilir. Daha ileri seviyedeki kursiyerler için 15°’den fazla eğimli yerler tahsis
edileceğinden şirket danışmanı olarak eğim haritasını siz bu şekilde gruplamanız
gerekmektedir. Ayrıca eğim grupları karın tutunabilmesi için yani kalınlıkları için önemli bir
kriterdir. Classification penceresindeki grafik alanında bu eğim gruplarının ne kadar yer
kapladığını görebilirsiniz.
Yukarıda bahseldiği gibi eğim aralığı ve grup sayısı değiştirilebilir. Classes kısmını 3 olarak
belirleyiniz. Böylece eğim haritanız 3 sınıf halinde görüntülenecektir, fakat aralıklara henüz
müdahale etmediniz. Bu sebeple Classify butonuna tıklayınız. Classification penceresindeki
grafik alanında bu eğim gruplarının ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz.
Method kısmında Manuel seçili iken Break Values kısmındaki değerlere sırasıyla 15, 25 ve 45
yazınız. Classification penceresinde 15, 25 ve 45 değerlerini yazdıktan sonra OK butonuna
tıklayarak pencereyi kapatınız. Ekranda kalan layer Properties penceresinde bulunan Range ve
Label alanlarını gözlemleyiniz. Range sizin belirlediğiniz değer aralıkları, Label ise bu
aralıkların gösterimidir. Label alanındaki rakamları da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Değerleri 0-15, 15-25, 25-45 şeklinde değiştiriniz.

259

Şekil 11.9. Aralıklar
Ekrana istediğiniz şekilde sınıflanmış eğim haritası gelecektir.
11.3. Bakı Haritası
Bir raster yüzeyinde, her hücrenin hangi yöne baktığını hesaplayabilirsiniz. Bakı haritası bir
eğim yönü haritası olarak da düşünülebilir.

Bakı haritalarında üretilen yönler (değerler)

pusulanın üzerinde yazan yönler ile aynıdır. Buna ek olarak bir yön daha bulunur. Bakı
haritalarında üretilen yönler tam bir daire boyunca, saat yönünde eşit şekilde bölümlenmiştir.
Burada 360° olarak bilinen daire 8 eşit parçaya bölünmüştür. Buna ek olarak bulunan 9. Yön
ise düz alanları tanımlayan Flat (-1) yönüdür.

Şekil 11.10. Bakı bölümleri
Kayak merkezinizin kurulacağı yer bakımından önemli olan bir diğer kriter Bakı haritasıdır.
Çünkü kar sizin için hayati bir öneme sahiptir. Karların erimesiyle müşteriler dağılabilir, yapay
kar üretmeniz gerekebilir bundan dolayı maliyetleriniz artarken müşteriniz de azalır. Bu
sebeplerden dolayı kayak merkezinin kurulacağı yerin Kuzey Yarım Küre’de olduğunu
biliyorsunuz. Buna bağlı olarak kayak merkezi uygun eğimli yerlerde Kuzey’e, Kuzey Batı’ya
veya Kuzey Doğu’ya yönelmiş şekilde olması sizin için diğer amaç olacaktır. Add Data
butonuyla veriler\12_bolum klasöründen Dem haritasını çağırınız. ArcToolbox arayüzünde
bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine tıklayınız.
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Açılan toolset’lerde raster formatındaki DEM verisinden yüzey oluşturacağınız için Raster
Surface (Raster Yüzey) toolset’inin artı işaretine tıklayınız. Bakı haritası yapmak istediğiniz için
de bakı anlamına gelen Aspect aracını çift tıklayarak açınız. Ekrana iki parametreden oluşan
Aspect araç penceresi gelecektir.

Şekil 11.11. Aspect penceresi
Aspect penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda Dem haritasını
tanımlayınız.
Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından dizininize ulaşarak
Name bölümüne Baki yazınız. Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
(Baki yazılmasının nedeni Türkçe karakter kullanımında bilgisayarın dil ayarlarına göre hata
verebilecek olmasıdır.)
Ardından OK’a tıklayınız ve Bakı haritanız oluşturulmaya başlayacaktır.

Şekil 11.12. Bakı haritası
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Table Of Contents alanına gelen Baki haritası altında yazan aralıklar sabittir. Ayrılan aralıklar
45°’nin yarısı olan 22,5°’ler şekilde düzenlenir.
Flat, North şeklinde sıralanan yazılar yönlerin İngilizce karşılıklarıdır. Projenizi Türkçe olarak
hazırlamak isterseniz Baki katmanının Layer Properties penceresinde bulunan Symbology
sekmesinden Label alanında yazan etiketleri Türkçe isimleri ile değiştirebilirsiniz.
11.4. DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek
DEM yüzeyi olarak bilinen raster haritalarından istediğiniz aralıklarla kontur (eşyükselti,
münhani, izohips) oluşturabileceğiniz bu uygulamada kullanılacak aracın ismi Contour’dur.
Add Data butonuyla Konu03\Veri klasöründen Dem haritasını çağırınız.
ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı
işaretine tıklayınız.

Açılan toolset’lerde raster formatındaki DEM verisinden yüzey

oluşturacağınız için Raster Surface (Raster Yüzey) toolset’inin artı işaretine tıklayınız. Kontur
haritası yapmak istediğiniz için de kontur, izohips anlamına gelen Contour aracını çift
tıklayarak açınız.
Contour penceresi açılacaktır. Açılan pencerede kontur eğrilerini yeniden oluşturmak için
sizden doldurmanız gereken 3 alan bulunur. Ayrıca opsiyonel olarak dönüşüme yardımcı
olabileceğiniz 2 alan daha bulunur.

Şekil 11.13. Contour penceresi
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Contour penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda Dem haritasını
tanımlayınız.
Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından Konu03\Verilerim
dizinine ulaşarak Name bölümüne Kontur yazınız. Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
Belirlemeniz gereken bir diğer alan da Contour interval alanıdır. Burada çıktı olarak almak
istediğiniz eş yükselti verilerinin çizim aralığını belirleyebilirsiniz.

Dem katmanınızın

çözünürlüğüne bağlı olarak da değişen bu değer manuel olarak tanımlanır ve mantıklı alt üst
limit içermesi oluşacak yüzey üzerinde önemli rol oynar. 50 değerini yazarak bir alt alana
geçiniz.
Base contour alanında haritanızda bulunan en düşük yüksekliği yazarak daha sağlıklı veriye
ulaşmak için yardımcı olabilirsiniz. Bu uygulama için 100 yazabilirsiniz (Dem haritanızda
bulunan en düşük yüksekliği tanımlamanız uygun olacaktır). Contour araç penceresinde OK
butonuna tıklayınız ve Kontur oluşturma işlemini gerçekleştiriniz.
İşlem sonlandığında Table Of Contents ve Data View ekranına Kontur haritanız ekli olarak
gelecektir. Dem ve Kontur katmanları dışında Table of Contents’te yer alan diğer katmanların
çeklerini kaldırarak görünmez olmasını sağlayınız ve haritanızı inceleyiniz.

Şekil 11.14. Contour eğrileri
Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main menu (Ana Menü)’de
yer alan Save As… butonuna tıklayınız ve istediğiniz dizine ismini vererek kaydediniz.
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11.5. Alan ve Hacim Hesabı
Surface Volume fonksiyonu, yüksekliğe veya bir referans düzleme göre bir yüzeyin 2-boyutlu
gösterimdeki alanını, gerçek yüzölçümünü ve hacmini hesaplar. Bu yüzey TIN veya raster
olabilir. Surface Volume fonksiyonuyla, arazide yapmanız gereken kazı ve dolgu miktarını
hesaplayabilirsiniz. Bu tip istatistikleri hesaplayabilmeniz için TIN, raster, terrain formatında
bir yüzeyi sisteme girdi olarak tanıtmanız ve çıtayı koymak istediğiniz yüksekliği tanımlamanız
gereklidir. Böylece sistem, yüzeydeki minimum ve maksimum yüksekliklere göre çıtayı
koyduğunuz seviyedeki kazı veya dolgu miktarını hesaplayacaktır.
Add Data butonuyla veriler\12_bolum klasöründen Dem haritasını çağırınız.
ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı
işaretine tıklayınız. Functional Surface araç setine gelerek Surface Volume aracına tıklayınız.
Surface Volume penceresi açılacaktır.

Şekil 11.15. Volume penceresi
Surface Volume penceresinde Input Surface alanında açılır oka tıklayarak bu alanda Dem
haritasını tanımlayınız.
Output Text File alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından dizininize ulaşarak
Name bölümüne Hacim yazınız. Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
Reference Plane (optional) alanında bir sonraki alanda belirleyeceğiniz yükselti değerinin
altında veya üstünde kalan yerlerin alan-hacim hesabının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanı
Above olarak tanımlayınız.
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Plane Height alanında bir önceki parametreyi Above olarak belirlediğinizden ötürü, yazılan
yükseklik değeri ile haritanızın sahip olduğu maksimum yükseklik arasında kalan yerin
hesaplanması yapılacaktır. Bu alana 1900 değerini tanımlayınız.
Table Of Contents alanında Dem katmanının değer aralığında maksimum yükseklik olarak 1950
değeri yazıyor. Surface Volume aracını çalıştırdığınızda size 1900-1950 metreler arasındaki
hacmi çıkaracaktır.
Surface Volume araç penceresinde OK butonuna tıklayınız ve alan, hacim hesaplama işlemini
gerçekleştiriniz.
Sonucunuz Table of Contents’e tablo olarak eklenecektir.

Eğer Hacim isimli tabloyu

göremiyorsanız Table of Contents’te List by Source sekmesine geçiniz. Tablonuzu açarak
hesaplanan bilgileri inceleyiniz.

Şekil 11.16. Hacim tablosu
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Uygulamalar
1. Benzer uygulamaları internet ve diğer kaynaklardan araştırarak bulunuz ve uygulayınız.
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Uygulama Soruları
1. TIN verisinden nasıl DEM üretilir?
2. Üretilen DEM verisinden nasıl yüzey analizi yapılır?
3. Farklı ne tür uygulamalar yapılabilir? Düşününüz.

267

Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde ilk olarak TIN veri modelini kullanarak DEM nasıl üretileceği konusunda bilgi
sahibi olduk. Üretilen DEM verisi yardımıyla eğim haritası, bakı haritası oluşturduk. DEM
yüzeyinden kontur eğrilerinin nasıl üretileceğini öğrendik. Son olarak da üretilen DEM
verisinden alan ve hacim hesabı yaptık.

268

Bölüm Soruları

1.

Yanda gösterilen harita aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Toprak haritası
b) Jeoloji haritası
c) Maden haritası
d) Nüfus yoğunluğu haritası
e) DEM

2.

Yanda gösterilen harita aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Eğim haritası
b) Contour Eğrisi
c) Maden haritası
d) Yön haritası
e) Jeoloji haritası

3.

Yanda gösterilen harita aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Yükseklik haritası
b) Eğim haritası
c) Yön haritası
d) Jeoloji haritası
e) Maden haritası
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4.

Yükselti

haritasının

farklı

yükselti

basamaklarına

göre

renklendirilmesi sonucu oluşan harita üzerindeki çizgiler neyi ifade eder?
a) Yükselti eğrileri
b) Yollar
c) Binalar
d) Akarsular
e) Enerji nakil hatları
5. Bakı haritası oluşturulduktan sonra kaç sınıf oluşur?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
6. ………………………………………….. ile arazi yer şekillerine ait bilgileri ölçebilir ve
görselleştirebilirsiniz.
7. Raster olarak bahsedilen veriler/yüzeyler; yüzeyi ………………….…… şeklinde sunarken
Z değerlerini kullanırlar.
8. ……………………………… alanı ile çıktı olarak almak istediğiniz DEM katmanına ait
piksel değerlerinin hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz.
9. Güneşin geliş yönü olarak da kavranabilen ifadeye ……………… denir.
10. Maliyet hesaplaması yapılan projelerde ……………….. analizlere ihtiyaç duyulur.

Cevaplar:
1) e, 2) a, 3) c, 4) a, 5) e, 6) Yüzey analizi araçları, 7) Düzenli bir grid (ızgara), 8) Sampling
Distance, 9) Azimuth açısı, 10) Mekansal
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12. ALAN HESAPLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Verilerin özelliklerinin incelenmesi
13.2. Gölgeleme katmanının oluşturulması
13.3. Yükselti katmanının alanını hesaplama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Vektör veri nedir?
2. Raster veri nedir?
3. Raster veriye ait özellikler nelerdir?
4. Raster verinin piksel çözünürlükleri nasıl öğrenilir?
5. Raster veriden nasıl alan hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Raster veriden
alan hesaplama

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

Raster veri tipindeki bir görüntüden satır Okuyarak,

fikir

yürüterek,

ve sütun sayıları kullanılarak alan araştırarak

ve

uygulama

hesaplama.

yaparak
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Anahtar Kavramlar
1. Vektör veri
2. Raster veri
3. Alan hesaplama
4. Yükselti basamağı
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Giriş
CBS çalışmalarında yaygın olarak kullanılan uygulamaların başında raster verilerden alan
hesaplama gelir. Bu uygulama ile raster verilerden alan hesabının nasıl yapılacağı hakkında
bilgiler verilerek uygulaması yapılacaktır.
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12.1.Verilerin özelliklerinin incelenmesi
Birçok çalışmada alan hesaplamaları önemli bir yer tutar. Raster veri üzerinde alan hesaplama
örneğinde olduğu gibi bazen çalışma alanının tamamı (yükselti katmanının bütün alanı gibi)
üzerinde hesaplama yapılmak istenebilir. Bazen de çalışılan alan üzerindeki belirli sınıfların
veya alanların (aynı alan yükselti kuşaklarına veya basamaklarına ayrılarak) her birinin ne kadar
alan kapladığı gerekebilir.
Bu uygulamada veriler\13_bolum\alan hesaplama içerisindeki veriler kullanılacaktır.
Alan hesaplamada kullanılacak veriler yükseklik bilgisini içeren yükselti.tif verisi ve vektörel
olarak oluşturulmuş radar noktaları verileridir (Şekil 13.1).

Şekil 12.1. Veriler
Radar verilerinin genel özelliklerine bakılır ve veritabanındaki özellikler kontrol edilir (Şekil
12.2).

Şekil 12.2. Radar verileri
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Yükselti verisine ait özellikler incelenir.

Şekil 12.3. Yükselti verisi
12.2. Gölgeleme katmanının oluşturulması
Öncelikle spatial analysist tools içerisinden Hillshade seçilir ve gerekli ayarlamalar yapılır
(Şekil 12.4).

Şekil 12.4. Hillshade üretimi

Şekil 12.5. Hillshade katmanı
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Yükselti katmanı yükseklik basamaklarına göre sınıflandırılır.

Şekil 12.6. Yükselti basamaklarına göre sınıflandırma
12.3. Yükselti katmanının alanını hesaplama
Çalışmada kullanılacak raster verilerin hücre büyüklüğünü her zaman 30 x 30 olarak alacağız.
Spatial analysist çubuğundan histogram grafiğini çizdirelim.

Şekil 12.7. Histogram grafiği
Bu işlem sonrasında excel dosyamız oluşturulur (Şekil 12.8).
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Şekil 12.8. Tablo oluşturma
Tabloyu oluşturduktan sonra raster verinin özellikleri tabloya girilir.

Şekil 12.9. Tabloya özelliklerin girilmesi
Toplam satır ve sütun sayısı 2 hücre çarpılarak bulunur. Raster görüntüdeki 1 pikselin alanı
bulunur (30x30) ve tabloya eklenir (Şekil 12.10).
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Şekil 12.10. Oluşan tablo
Bu işlem sonrasında hücre büyüklüğü ile toplam satır sütün sayısı çarpılırsa alanı metre kare
cinsinden buluruz. Metrekare birimindeki değeri 1000000’e böldüğümüzde kilometre kare
cinsinden buluruz (Şekil 12.11).

Şekil 12.11. Toplam alan
Alan hesaplandıktan sonra bir de yükselti basamaklarına göre alan hesaplama yapalım.
Öncelikle yükselti basamaklarını 400 aralıkla sınıflandırma yapıyoruz (Şekil 12.12).
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Şekil 12.12. Yükseltiyi basamaklara göre sınıflandırma
Yükselti basamaklarına göre sınıflandırma işleminden sonra renklendirip histogramını
çizdiririz (Şekil 12.13). Kuşak kısımda sağ click ile edit penceresi açılır ve yükselti
basamaklarına göre toplam piksel sayıları değerlere göre girilir (Şekil 12.14).

Şekil 12.13. Renklendirme ve Histogram çizimi
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Şekil 12.14. Yükselti basamaklarına göre satır ve sütun sayıları
Değerler excel tablosuna işlenir (Şekil 12.15).

Şekil 12.15. Değerlerin işlenmesi
Bu işlemden sonra her hücre kendi içinde çarpılır ve toplam alanlar istenilen birim cinsinden
bulunur (Şekil 12.16).
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Şekil 12.16. Sonuç alan tablosu

284

Uygulamalar
1. Vektör veri hakkında detaylı bilgiler toplayınız.
2. Raster veri hakkında detaylı bilgiler toplayınız.
3. Piksel boyutu hakkında daha detaylı bilgiler toplayınız.
4. Raster veri üzerinden alan hesabı için farklı uygulamalar hakkında bilgi toplayınız.
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Uygulama Soruları
1. Vektör veri hakkında detaylı bilgiler toplayınız.
2. Raster veri hakkında detaylı bilgiler toplayınız.
3. Piksel boyutu hakkında daha detaylı bilgiler toplayınız.
4. Raster veri üzerinden alan hesabı için farklı uygulamalar hakkında bilgi toplayınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Raster ve Vektör veri tipinin özelliklerinin nasıl inceleneceği hakkında bilgiler topladık. Raster
veri tipindeki bir katmandan nasıl alan hesabı yapılacağını öğrendik. Aynı zamanda excel
kullanarak CBS’ yi nasıl birleştireceğimiz hakkında bilgiler verildi.
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Bölüm Soruları

1.

Yanda üretilen harita aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Yön haritası
b) Bakı haritası
c) Eğim haritası
d) Kabartma haritası
e) Yükselti haritası

2.

Yükselti haritasından üretilen yandaki şekil
aşağıdakileren hangisi olabilir?
a) Eğim grafiği
b) Yön grafiği
c) Yüzey pürüzlülüğü
d) Kontur eğrileri
e) Histogram grafiği

3.

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde yandaki grafik

neyi göstermektedir?
a) Satır sayısı
b) Sütun sayısı
c) Hücre büyüklüğü
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d) Hücrelerin dağılışı
e) Yükselti basamaklarına göre satır ve sütun sayısı
4. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılır?
a) Satır sayısı
b) Sütun sayısı
c) Satır ve Sütun sayısı
d) Veri tipi
e) Hepsi
5. Bir veri üzerinde istenilen alana göre hesaplama yapmak için hangi işlem gerçekleştirilir?
a) Alanın sınırları belirlenir.
b) Alanın hacmi belirlenir.
c) Alanın kenar uzunlukları belirlenir.
d) İstenilen alana göre sınıflandırma yapılır.
e) Alan kare gibi düşünülürek hesaplama yapılır.
6. …………………….. basamaklarına göre alanlar sınıflandırılarak istenilen ara sınıfa göre
alan hesaplanabilir.
7. Herhangi bir yere ait 3 boyutlu gösterim elde edebilmek için sayısal arazi modelinden
(SAM) ……………………. katmanı oluşturulur.
8. Bir pikselin boyutu ……………………….. ve ……………………….. çarparak bulunur.
9. Herhangi bir yükseklik bilgisi içeren katmandan toplam alanı bulabilmek için
……………………………….. ile …………………………. çarparız.
10. ArcGIS üzerinde yükselti katmanını yükselti sınıflarına göre ayırmak istediğimizde
özellikler penceresinden symbology seçeneğini seçtikten sonra ………………… seçeriz.

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) e, 4) c, 5) d, 6) Yükselti, 7) Gölgeleme (HILLSHADE), 8) Satır ve Sütun
sayısını, 9) Toplam satır ve sütun sayısı ile hücre büyüklüğünü, 10) Classify
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13. EN KISA YOL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İki Nokta Arasındaki Maliyet Bakımından En Ucuz Yol Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. En ucuz yol güzergâhı nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
En

Kazanımın

Kazanım
ucuz

güzergâhının
belirlenmesi

yol

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

CBS kullanılarak en ucuz yol
güzergâhının nasıl belirleneceği
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Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

yaparak

Anahtar Kavramlar

1. En ucuz yol güzergâhı
2. The least-costs path
3. Maliyet
4. Spatial analysist
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Giriş
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bilgi sistemleri uygulamalarının, en ucuz yol maliyeti
belirleme çalışmasında nasıl kullanılacağına dair bir uygulama yapılacaktır. Uygulama ile gerek
kamu kurumlarında gerekse özel sektörde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü hakkında
bilgiler verilecektir.

295

13.1.İki Nokta Arasındaki Maliyet Bakımından En Ucuz Yol Analizi
İki Nokta Arasındaki Maliyet Bakımından En Ucuz Yol Analizinde ve buna benzer şekilde en
ucuz demiryolu proje güzergâhının belirlenmesi çalışmalarında uygulamayı rahatlıkla
kullanabiliriz. Bu uygulamada veriler\13_bolum\Uygulama içerisinde yer alan veriler
kullanılacaktır.
Uygulamada kullanacağımız katmanlar raster veri tipinde yükselti ve arazi kullanım, vektör
tipinde ise okul ve ev katmanlarıdır (Şekil 13.1).

Şekil 13.1. Katmanlar
En kısa yol analizi için ArcGIS 10.2 programında kullanılacak araçlar; eğim, uzaklık, yeniden
sınıflandırma, raster calculator ve maliyet analiz araçlarıdır.
Çalışmadaki verilerin özelliklerine bakılarak istenilenler değiştirilir.

Şekil 13.2. Oluşturulan excel tablosu
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Raster veri olan landuse’un Histogram grafiğine bakılır.

Şekil 13.3. Landuse Histogram grafiği
Öncelikle spatial analysist tools kullanılarak gölgeleme katmanı üretilir. Katman üretilirken
processing extent ve cell size ayarlaması yapılır. Cell size bütün raster işlemlerinde 30 metre
olmalıdır.

Şekil 13.4. Gölgeleme katmanı
Aynı şekilde eğim katmanı da üretilir.
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Şekil 13.5. Eğim katmanı
Maliyet yüzeyinin elde edilmesi için arazi kullanım (landuse) katmanı yeniden sınıflandırılır.
Sınıflandırma esnasında 1 = 5, 2=10, 3=6, 4=9, 5=4, 6=8, 7=7 değerlerini alır.

Şekil 13.6. Arazi kullanım katmanının yeniden sınıflandırılması
Maliyet yüzeyinin elde edilmesi için eğim (slope) katmanı yeniden sınıflandırılır. Yol yapımı
için maliyeti az olan yer eğimi az olan yerlerdir. Bu yüzden yüksek eğime en yüksek puan
verilir. Toplamda 10 sınıfa bölünür.
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Şekil 13.7. Eğim katmanının yeniden sınıflandırılması
Maliyet yüzeyinin elde edilmesi için arazi kullanım ve eğim haritaları birleştirilir.

Şekil 13.8. Slope ve Landuse birleştirme işlemi
Birleştirme işlemi sonrasında düşük değerlere sahip alanlar maliyeti az olan yerlerdir.
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Şekil 13.9. Maliyet yüzeyi
Hesaplanan bu harita yeniden renklendirilir ve ortalama 4 fark olacak şekilde sınıflandırılır.

Şekil 13.10. Yeniden renklendirme ve sınıflandırma basamağı
Maliyet Yüzeyi, A ve B noktaları düşünelim. Bu noktalar arasındaki en kısa mesafe bazı
durumlarda (zaman, para ve diğer faktörler yüzünden) en uygun olmayabilir. Örneğin 2 şehir
arasında dağlık bölge varsa önümüze 2 şık çıkmaktadır; 1. Seçenek dağın üzerinden aşmak, 2.
seçenek dağın etrafını dolaşmak. Birinci şıkta (iki şehir arasındaki en kısa yol) dağın üzerinden
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araba ile bu dağlık bölge 3 saate aşılmakta, buna karşılık, ikinci şıkta, daha uzun olmasına
rağmen, dağın etrafından dolaşmak sadece 2 saat almaktadır.
Bu çalışmada, maliyet yüzeyi çalışmaya konu olan raster katmanların yeniden sınıflandırılması
ve toplanması ile elde edilmektedir. Çalışmada arazi kullanım ve eğim katmanları kullanılmış
ve bu katmanlar yeniden sınıflandırılmıştır. Yeniden sınıflandırmada maliyet açısından pahalı
olan veya olacağı düşünülen yerlere yüksek değerler verilmiştir, başka bir deyimle belli arazi
sınıflarına ve eğim değerlerine yüksek değerlerler verilmiştir. Örneğin Arazi kullanım
katmanında, tarım arazilerine 4 ve su yüzeylerine 10 verilmiştir. Eğim katmanında ise eğim
değerlerinin yüksek olduğu yerlere en yüksek değerler atanmıştır. Eğimi fazla olan yerlerden
yolun geçmesi daha maliyetli buna karşılık düz alanlardan yolun geçmesi daha ucuz olacaktır.
Arazi kullanım ve eğim katmanları yeniden sınıflandırmadan sonra, maliyet yüzeyini
oluşturmak üzere raster calculator fonksiyonu kullanılmıştır. Elde edilen maliyet yüzeyi
katmanında yüksek değere sahip yerler maliyet açısından pahalı yerleri meydana getirmektedir.
Öncelikle okul verisine göre maliyet yüzeyinden Spatial Analysist Tools içinde yer alan cost
distance (maliyet uzaklık) katmanı üretilir (Şekil 13.11).

Şekil 13.11. Cost distance katmanı
Okuldan uzaklaştıkça maliyetin arttığına dikkat ediniz.
Okul verisi kullanılarak maliyet yön katmanı, Spatial Analysist Tools içindeki Cost Back Link
fonksiyonu ile üretilir.
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Şekil 13.12. Cost back link (maliyet yönü) katmanı üretimi
Tek başına maliyet uzaklığı maliyet açısından en kısa uzaklığı hesaplamaya yetmez. Ayrıca
hangi yönde hareket edeceğini, maliyet açısından en uygun yönü de hesaplamak gerekir.
Maliyet hesaplanırken 8 yönlü olarak ele alınmalıdır.
Maliyet açısından en kısa yolun bulunması için maliyet uzaklık (cost distance) ve maliyet yön
(cost back link) katmanları kullanılarak güzergâhlar belirlenir (Şekil 13.13).

Şekil 13.13. Maliyet açısından en kısa yol güzergâh
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Gölgeleme katmanı açılarak yol güzergahı incelenir (Şekil 13.14).

Şekil 13.14. Üç boyutlu inceleme
Eğim katmanına göre inceleme yapılır (Şekil 13.15).

Şekil 13.15. Eğim katmanı üzerinden inceleme
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Uygulamalar

1. Uygulamayı pekiştirmek adına farklı veriler araştırıp bulunuz. Sonrasında aynı işlemleri
uygulayınız.
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Uygulama Soruları

1. Maliyet açısından en uygun güzergâhlar hangi projelerde kullanılabilir?
2. Maliyet yüzeyi açısından maliyet mesafesini hangi tool yardımıyla yaparız?
3. Maliyet yüzeyi açısından maliyet yönü hesabını hangi tool yardımıyla yaparız?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde maliyet açısından projelerimizde altlık veri olarak kullanabileceğimiz en uygun
güzergâhın belirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Üretilen sonuç haritası nasıl
yorumlanır sorusuna cevaplar bulunmuştur. Sadece yol yapımında değil de demiryolu, kar pisti,
teleferik güzergâhı gibi çalışmalarda uygulanabileceğini vurguladık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi en uygun güzergâh belirleme uygulamalarındandır?
a) Orman alanlarının belirlenmesi
b) En uygun hidroloji analizi
c) En uygun karayolu güzergâhı belirleme
d) Çevre kirliliği modelleme
E) İmar uygulama alanlarının belirlenmesi

2.
grafik neyi göstermektedir?

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde yandaki

a) Enterpole edilecek noktaları
b) Yüzey eğrilerini
c) Yön haritalarını
d) Arazi kullanım sınıfları
e) Eğimli alanları

3.
şekil neyi gösterebilir?

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde yandaki

a) Yön haritası oluşturma
b) Bakı haritası oluşturma
c) Yükselti haritası oluşturma
d) Yeniden sınıflandırma işlemi
e) Eğim haritası oluşturma
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4.
şekil neyi gösterebilir?

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde yandaki

a) Enterpolasyon işlemini
b) Dönüşüm işlemi
c) Raster Calculator işlemini
d) Eğim haritası oluşturma
e) Kontur oluşturma işlemini

5.
yandaki şekil neyi gösterebilir?

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde

a) Cost Back Link
b) cost distance (maliyet uzaklık) katmanı
c) Cost Path
d) Reclassify
e) Hillshade
6. En kısa yol güzergahı belirlendikten sonra 3B ve kabartılmış bir biçimde görmek için
………………. lazım.
7. Yapılan uygulamada maliyetin belirlenmesi aşamasında topografyayı gösteren en önemli
katman …………………….’dır.
8. Çalışmalarımızda herhangi bir raster veriyi yeniden sınıflandırmak için …………….…….
kullanırız.
9. Raster veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için ………………. tool kullanılır.
10. En kısa yol analizi …………… ve ……………. açısından bize kazanç sağlar.

Cevaplar:
1) c, 2) d, 3) d, 4) c, 5) b, 6) Hillshade (gölgeleme), 7) Slope (eğim), 8) Reclassify, 9) Raster
Calculator, 10) zaman ve maliyet
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14. GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ

309

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Noktasal olarak verilen radar verilerinden görünürlük analizi
14.2. 3D analiz tool yardımıyla görünürlük analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Görünürlük analizi nedir?
2. Herhangi bir noktadan en kısa mesafe kullanılarak aşağıya nasıl inilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

Görünürlük Analizi

hangi

bölgelerinin

görülebildiğinin

analizinin

yapılması
3D

Analiz

Tool

kullanılarak
görünürlük analizi

elde

edileceği veya geliştirileceği

CBS ile herhangi bir noktadan arazi
yüzeyinin

nasıl

ArcGIS 3D Analiz tool yardımıyla
görünürlük analizinin nasıl yapıldığı
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Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

Okuyarak,

fikir

yürüterek,

araştırarak

ve

uygulama

yaparak

yaparak

Anahtar Kavramlar

1. Noktasal radar verisi
2. Yükseklik bilgisi içeren SAM
3. Görünürlük analizi
4. 3D Analiz Tool
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Giriş
Bu bölümde ArcGIS 10.2 programı içerisinde bulunan Spatial Analysist Tool ve 3D Analysist
Tool kullanılarak noktasal verilerden görünürlük analizi yapılacaktır. Daha çok askeri
uygulamalar

için

düşünülse

de

arama

kullanılabilmektedir.
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kurtarma

faaliyetlerinde

de

rahatlıkla

14.1. Noktasal Olarak Verilen Radar Verilerinden Görünürlük Analizi
Görünürlük

analizi,

Bulunulan

yerden

etrafın

veya

çevrenin

görünürlüğü

veya

görünebilmesidir. Yüksek bir yere, bir tepeye çıktığımızda buradan etrafın nasıl görüldüğü,
buradan nerelerin görülebildiği çok önemlidir. Başka bir zamanda bir vadi içerisinde nereleri
görebildiğimizi merak edebiliriz.
Uygulama alanlarına bakacak olursak;
Ø Ormanlık bir alanda yangın kulesinin nereye yapılacağı
Ø Radar, radyo istasyonu, baz istasyonu gibi belli bir kapsama alanı olan ve bu kapsama
alanı yer şekillerine (topografya) göre şekillenen durumlarda kullanılabilir
Ø Askeri amaçlarla kullanılması
Bu uygulamada senaryo gereği yükselti verisi üzerinden görünürlük analizleri yapılacaktır.
Uygulamada veriler\14_bolum\visibility içindeki veriler kullanılacaktır.
Not: Bütün uygulamalarda olduğu gibi processing extent ayarını ve hücre büyüklüğünü 30
metre olacak şekilde ayarlıyoruz.
Öncelikle gölgeleme katmanını oluşturuyoruz (Şekil14.1).

Şekil 14.1. Gölgeleme katmanının oluşturulması
Yükselti basamaklarına göre yükelti.tif katmanı sınıflandırılır.
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Şekil 14.2. Yükselti basamaklarına göre sınıflandırma
Radar katmanı kullanılarak yükselti katmanı üzerinde görünür bölgeler Spatial Analysist Tools
> Surface > Viewshed ile belirlenir.

Şekil 14.3. Viewshed analizi
3 adet radar noktasından görünür bölgeler yeşil tonda görünmeyen bölgeler ise pembeye yakın
yerlerdir.
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Şimdi ise sıra ile radar 1 ve radar 2 verilerini kullanarak bu noktalardan görülebilirlik analizi
yapalım.
Radar 1 noktası seçilerek farklı kaydedilir.

Şekil 14.4. Radar 1 noktasının farklı kaydedilmesi
Radar 1 katmanı kullanılarak görünür sahaların belirlenmesi işlemi yapılır (Şekil 14.5).

Şekil 14.5. Radar 1 katmanı kullanılarak görünür sahaların belirlenmesi

317

Radar 1 katmanından elde edilen görünür sahalar katmanı farklı kaydedilir. Görünür bölgelere
1, görünmeyen bölgelere 0 değeri verilir.

Şekil 14.6. Radar 1 katmanının farklı kaydedilmesi
Aynı işlemler Radar 2 katmanı için yapılır (Şekil 14.7, Şekil 14.8, Şekil 14.9).

Şekil 14.7. Radar 2 katmanının farklı kaydedilmesi
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Şekil 14.8. Radar 1 katmanı kullanılarak görünür sahaların belirlenmesi

Şekil 14.9. Radar 2 katmanının farklı kaydedilmesi
GÖRÜNÜRLÜK (VIEWSHED ANALİZİ
Görünürlük analizi bir veya birden fazla nokta veya çizgi verisinden görünen ve görünmeyen
yerlerin analizinin yapılmasını sağlar. Görünürlük analizi, belirli bir bölgede ki yangın
kulelerinden nerelerin görünüp görünmediği veya askeri amaçlı olarak radar kulelerinin
kaplama alanının hesaplanması gibi uygulamalarda kullanılabilir. Görünürlük analizinin
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yapılabilmesi için analizde kullanılacak yangın kulesi veya radar gibi girdi verilerinin
veritabanına bazı bilgilerin girilmiş olması gereklidir. Bu bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

SPOT: Gözetleme noktalarının rakım değeridir.
OFFSETA: Gözetleme noktasının kendi yüksekliğidir. Bu yükseklik değeri analiz sırasında
sistem tarafından otomatik olarak SPOT yani rakım değerine eklenir (Kol ve Küpçü, 2008).
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14.2. 3D Analiz Tool Yardımıyla Görünürlük Analizi
Customize > Toolbars > 3D Analyst kullanılarak araç çubuğu açılır.
Araç çubuğu açıldıktan sonra Create Line of Sight seçilerek görünürlük analizi yapılır (Şekil
14.10).

Şekil 14.10. 3D Analiz araç çubuğu ile görünürlük analizi
Araç çubuğuna tıklandıktan sonra analiz işlemlerine başlanır.

Şekil 14.11. Analiz işlemi
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Ekranda görülen kırmızı ve yeşil bölgelerin anlamı ise; kırmızı alanlar ilk bakış noktasından
baktığımızda göremediğimiz alanları ifade eder. Yeşil alanlar ise durulan noktadan görülebilen
alanları ifade eder.
Çizilen doğruya ait profil bilgilerini grafik halinde çizdirelim. Yine aynı araç çubuğunu
kullanarak grafik çizdirilir.

Şekil 14.12. Grafik çizdirme
Grafik üzerinde sağ click yapılarak özellikler incelenebilir (Şekil 14.13).

Şekil 14.13. Özelliklerin incelenmesi
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Uygulamalar
1. İnternet veya diğer kaynak sağlayıcılardan farklı uygulamalar hakkında bilgiler toplaynız.
2. Uygulamaya benzer şekilde orman yangını için kulelerden nerelerin görülebileceği
hakkında uygulama yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Görünürlük analizi nedir?
2. Görünürlük analizi nerelerde kullanılabilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Raster ve vektör veriler kullanılarak herhangi bir noktaya kurulacak tesis ya da uygulama
noktasından nerelerin görülebileceği hakkında bilgiler veren uygulama yaptık. Askeri
alanlarda, orman yangınlarında detaylı bir şekilde uygulanabileceğinden günümüz dünyası için
önemli bir uygulama alanıdır.
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Bölüm Soruları

1.
düşünüldüğünde yandaki şekil neyi ifade edebilir?

Derste yapılan uygulama

a) Yangın kulelerinin nereye kurulacağı
b) Görüntü analizi
c) Sayısallaştırma
d) Yükselti basamaklarına göre sınıflandırma
e) Tematik harita yapımı

2.
yandaki şekil neyi ifade edebilir?

Derste yapılan uygulama düşünüldüğünde

a) Eğimli alanlar
b) Radar noktasal verisinden görünürlük analizi sonucunu
c) Arazi kullanımını
d) Profile Graph
e) Yön haritası
3. Noktasal olarak verilen veri ile görünürlük analizi aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılır?
a) Buffer analizi
b) Clip işlemi
c) Orman yangın kulelerinin nerelere kurulacağı
d) Intersect işlemi
e) Density analizi
4. Aşağıdaki alanların hangisinde görünürlük analizi kullanılır?
a) Alan hesapmaları
b) Hacim hesaplamaları
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c) Üçgenleme
d) Alan bazlı yoğunluk analizlerinde
e) Telekomünikasyon
5. aşağıdakilerden hangisi görünürlük analizinde kullanılan parametrelerden değildir?
a) AZIMUTH1
b) AZIMUTH2
c) AZIMUTH3
d) VERT1
e) VERT2
6. Gözetleme noktalarının rakım değerine ………………… denir.
7. Bir ya da birden fazla nokta veya çizgi verisinden görünen ve görünmeyen yerlerin analizinin
yapılmasına …………………………………. denir.
8. Gölgeleme katmanı üzerinden 3D analiz toolbarı açıldıktan sonra kesit almak istersek
……………………………….. scriptini kullanırız.
9. Vektör bir veri içerisinden seçim yapmak için …………………….. tool’u kullanılır.
10.

Vektör

bir

veri

içerisinden

seçim

yaptıktan

sonra

farklı

kaydetmek

için

…………………………………………………………….. seçeneği kullanılır.

Cevaplar:
1) d, 2) b, 3) c, 4) e, 5) c ,6) Spot, 7) Görünürlük analizi, 8) Create Line of Sight, 9) Select
features, 10) fare ile sağ tıklama yapılıp export
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