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ÖNSÖZ
Günümüzde CBS metodolojini kullanan pek çok yazılım vardır.Bunlar meslek
gruplarına bilim dallarına göre farklılık gösterirler. Kullandıkları metodolojinin aynı
olmasına aynı olmasına karşın, değişen ihtiyaçlar ve içerikler açışından yeterliliğe sahip
olması onları birbirindenn ayırmaktadır. Böylece bilgisayarda kapladıkları alanlar ve ticari
fiyatları da biri diğerine göre değişmektedir. Ayrınca, donanımı oluşturan elemanların
özellikleri ve çeşitliliği de yine çok değişkendir. Bunda da çalışmanın donanım gereksinimi
yanında ticari fiyatların belirleyici rolü vardır. Zira kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen CBS
metodolojisi uygulamarının, daha zengin yazılım ve donanım ile daha geniş kapsamlı
hazırlanma imkanı olabilir. Yazılım tercihlerinde pahalı ve kapsamlı yazılım seçmek yerine
çalışmanın amacına en uygun kapsamlı CBS yazılımı tercih etmek doğru olanıdır.
Prof. Dr.Hüseyin TUROĞLU
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KISALTMALAR
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri
GPS: Global Positioning System ( Küresel Konumlama Sistemi)
IDW: Inverse Distance Weighted
3D: 3Boyut
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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YAZAR NOTU
Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. CBS
Uygulama II kitabında da bir çok uygulamaya yer verilmiştir. Bu kitapta bir çok disiplinin
dünyada yaygın olarak kullanılan CBS yazılımlardan ArcGIS programı tercih edilmiştir.
Profesyonel çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen yazılım CBS önlisans öğrencilerinin
ihtiyaç duyacağı bölümler ön planda tutulmuştur. Kitap, konular hakkında yeteri kadar teorik
bilgiye yer vermekle birlikte genel itibariyle uygulama ağırlıklı olarak hazırlanmıştır.
Uygulama II kitabında toplamda 14 bölüm yer almaktadır. Her bölümde konu içeriğine göre
uygulama verileri hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama verilerine “Uygulama Linki”
aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Eklenen link’e “ctrl” tuşuna basıp tıklayarak yada
https://yadi.sk/d/4tOJG4GoOsqZsQ linki internet arama motorlarında aratarak Uygulama
verilerini indirebilirsiniz. Derslerimizi takip eden öğrencilerimizden uygulamaları eksiksiz
olarak yapmaları beklenmektedir.
CBS Uygulama II kitabını hazırlama sürecinde yardımlarından dolayı değerli arkadaşım
Tuğrul AVCI’ya teşekkür ederim.
Öğr. Gör. Fatih ADIGÜZEL
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1.ARCMAP VERİ GİRİŞİ VE GÜNCELLEME

11

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Arcmap’te veri girişi ve güncelleme nasıl yapıldığını ve ne
amaçla kullanığını öğreneceğiz.

12

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. CBS yazılımı olan ArcGIS veri tipi hakkında ne biliyoruz?
2. Veri güncelleme sayıllaştırmada ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
3. Veri girişi ve güncellemesi nasıl bir kolaylık sağlar?

13

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Veri Girişi

Mekansal olan ve mekansal
olmayan verlerin ne şekilde
Örnek uygulamalar yapmak.
programa
aktarılması
kavranılacak.

Veri Güncelleme

Araştırma yaparak, okuyarak,
Hatalı çizilmiş verileri tespit düşünerek, uygulayarak ve
edip düzeltmek.
günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Veri
Arcmap
Güncelleme
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veriyi oluşturmak, hataları temizlemek, verinin tutarlığını
sağlamak, öznitelik ilişkilerini kurmak ve veriyi sorgulamaya hazır duruma getirmek uzun ve
dikkat gerektiren bir süreçtir. Konumsal veri hazırlamak bir CBS projesinin en pahalı ve en
önemli bileşenlerinden biridir. CBS projesinin başarısı ve sürdürebilirliği veri kalitesine
bağlıdır.
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1.1Veri Girişi
1 Arcmap programını başlatınız ve “Add Data”
UYGULAMA 1 dosyasındaki iller verisini açınız (Şekil 1).

sekmesine tıklayarak

Şekil 1: Arcmap Arayüzü
2 Bir sonraki adımda Standard araç çubuğunda bulunan “Editor toolbar”
araç çubuğunu
(Şekil 2) açmamıza olanak sağlayan araca tıklayınız. Daha sonra vektör veriler üzerinde
güncelleme yapmanıza olanak sağlayan “Editor tool” çubuğu ekrana gelecektir.

Şekil 2: Editor Araç Çubuğu
3 Daha sonra katmanlarda veri girişi işlemini başlatmak için “Editor>Start Editing’e”
tıklayınız (Şekil 3).
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Şekil 3: Editor Araç Çubuğu
4 “Editor>Start Editing’e” tıkladıktan sonra ekranda “Create Features” penceresi
açılacaktır. Bu arayüz ile veri girişi yapılmak istenen katman seçilerek ekran üzerinden
sayısallaştırma işlemi yapılabilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4: Arcmap Arayüzü
5 “Create Features” (Şekil 5) penceresinde bulunan “Yapı” katmanına bir kez tıklayınız.
“Construction Tolls” penceresinde çizim yapabilmeniz için araçlar çıkacaktır. ÇŞB den
temin edilen altlık ortofotoyu arayüze “add data” sekmesi ile çağırınız.1 “Polygon” aracını
seçiniz ve haritaya yaklaşınız.

1

ÇŞB. İnternet sayfasından temin edilen altlık ortofoto(http://gocvu.csb.gov.tr/true-gercek-ortofoto-i-4726).
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Şekil 5: Create Features
6 Binanın köşesine mouse ile tıklayınız bir nokta atılacaktır, sırasıyla diğer köşelerine
tıklayınız. Son köşeye tıklayıp nokta attıktan sonra klavyeden F2 tuşuna basınız. Çiziminiz
sonlacaktır (Çizim işlemini son noktayı attıktan sonra mouse ile çift tıklayarak da
gösterebilirsiniz). Detaylar çizilirken tıklanan her konuma atılan yeşil noktalara “Vertex”
(nokta) adı verilmektedir. “Vertexleri” çizim yapmak istediğimiz konumlara atarak
gerçekleştirmek istediğimiz çizimleri istenilen doğrultuda yapmak mümkündür. Burada
noktaların konumunu değiştirerek çizimi istenilen şekilde tamamlayabilir veya
değiştirebilirsiniz.

Şekil 6: Arcmap Arayüzü
Yapmış olduğunuz bu işlemlerin ardından yapı çizilmiştir. Şimdi bu yapının sözel
bilgilerini öznitelik tablosuna gireceksiniz. Çizmiş olduğunuz detayın sözel bilgisini
doldurmanın 3 yolu vardır.
7 Çizmiş olduğunuz bina üzerinde “Edit Tool”
“Attributes” özelliğini seçiniz (Şekil 7).
19

aracıyla mausede sağ tıklayınız ve

Şekil 7: Arcmap Arayüzü
“Attributes” penceresi açılacaktır. Bu pencerede katmanı oluştururken belirlemiş
olduğunuz sütunlar boş olarak yer almaktadır.

Şekil 8: Attributes
8 “Bina_adı” sütunu için veri girişi yapacaksınız. Bina adının yanında bulunan kutuya
tıklayınız ve “Merkez Cami” yazınız (Şekil 8).
İlk veri girişini yapmış oldunuz. “Attributes” penceresine çizdiğiniz detayı seçtikten
sonra “Editor” araç çubuğu üzerinde bulunan “Attibutes” aracına tıklayarak da
ulaşabilirsiniz. Bir diğer yol ise detayınızı çizdikten sonra ilgili katmanın öznitelik tablosunu
açıp bilgilerinin girişini yapmaktır.

20

Bu sayede nokta, çizgi ve poligon detaylarını çizebilirsiniz. Çizimleriniz ve öznitelik
tablosuna girişleriniz bittikten sonra “Editor” araç çubuğunda “Save Edits’e” tıklayarak
çizmiş olduğunuz detayları ve sözel bilgilerini kaydediniz. Ardından “Stop Editing’e”
tıklayarak çizim işlemini bitiriniz (Şekil 9).

Şekil 9: Editor Araç Çubuğu
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1.2. Veri Güncelleme
Sayısallaştırma işlemi yapılmış olan bazı haritalarda; hatalar, eksik ya da fazla
çizimler olabilmektedir. Bu gibi yanlışlıklarda çizilmiş detayların silinmesi ve düzeltilmesi
mümkündür.
1 “Arcmap”i " başlatınız ve “Getting Started” diyalog penceresinden “Browse for more
…a” tıklarak UYGULAMA 1 proje dosyasını açınız.

Şekil 10: Arcmap Arayüzü
Açmış olduğunuz harita dokümanında bazı çizim hataları yer almaktadır. Çizilmiş
bina geometrilerinin yanlış yerde olması, yönünün değişik olması, yolların çizilmemesi gibi
hatalar bu hataların bazılarıdır. Şimdi bu hataların düzeltmesini ve eksiklerin giderilmesini
gerçekleştirerek haritada güncellemeler yapılacaktır.
2 “Main Menu’de” yer alan “Bookmark” sekmesine gelerek “Yapı geometrisi düzeltme_1”
e tıklayınız. ( Şekil 11 ). Haritanız güncelleştirme yapacağınız ilk yere gidecektir ( Şekil 12).
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Şekil 11: Bookmarks

Şekil 12: Arcmap Arayüzü
3 Güncelleme işlemi gerçekleştirebilmek için “Editor”
Editing’i” seçiniz.
4 “Editor” araç çubuğu üzerinde bulunan “Edit Tool”
işleminin gerçekleştirileceği çizilmiş yapıyı seçiniz.
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araç çubuğunu çağırarak “Start

aracını seçerek düzenleme

Şekil 13: Arcmap Arayüzü

Şekil 14: Arcmap Arayüzü
5 “Editor” araç çubuğunda bulunan “Rotate Tool’u” seçiniz.
“Rotate Tool” seçmiş
olduğunuz detayı döndürmeye yaramaktadır. Parseli “Rotate Tool” aracıyla döndürmeye
başlayınız. Sınırlara oturduğu an işlemi durdurunuz (Şekil 14-15).
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Şekil 15: Arcmap Arayüzü
6 Bir diğer güncelleme işlemini gerçekleştirmek üzere “Bookmarks’a” gelerek “Yapı
geometrisi düzeltme_2” ye tıklayınız.

Şekil 16: Arcmap Arayüzü
Çizilen yapı geometrisinin hatalı olduğunu göreceksiniz. Bu yapının çizilen geometrisi
“vertexler” ilgili noktalara getirilerek de düzeltilebilmektedir. İhtiyaç duyulan koşullara göre
eksik olan “vertexler” atılabileceği gibi fazla atılan “vertexler’de “ silinebilmektedir. Ayrıca
çizim yapılan “vertexlerin” “Sketch properties” sekmesinden koordinatlarını düzeltebiliriz.
Diğer yandan seçmiş olduğunuz “vertex” ilgili koordinatlar girilerek uygun konuma
getirilebilirsiniz (Şekil 17).
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1: Add vertex (vertex ekleme)
2: Delete vertex (vertex silme)
3: Sketch properties (çizim
öznitelikleri)

Şekil 17: Arcmap Arayüzü
Seçili alandaki X ve Y sütununa ilgili değerleri yazdığımızda “vertex” ilgili konumu
alacaktır. Aşağıdaki tablodaki X ve Y sütunlarında yer alan değerleri (Tablo 1).
Tablo 1: Vertexlerin X ve Y koordinatları
İlgili
Vertex
6.
vertex
7.
vertex
8.
vertex
9.
vertex

X

Y

511079,827 4243199,492
511076,303

4243202,35

511073,816 4243204,414
511069,106 4243208,118

7 X ve Y değerleri girilen “vertexler” ilgili konumları şekildeki gibi alacaklardır
(Şekil 18).
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Şekil 18: Arcmap Arayüzü
8 Bu işlemleri “bookmarks” sekmesinde yer alan “Yol ortahat düzeltme” seçeneğine
tıkladığınızda ekranda beliren Yol ortahat için de yapılabilir. Burada yol ortahattın
kullanıcılar tarafından yukarıdaki işlemler uygulanarak düzeltilmesi beklenmektedir.
9 Bir diğer işlem olarak “Bookmarks” sekmesindeki Yapı çizim seçeneğini tıklayınız. (Şekil
19) “Editor” araç çubuğunda bulunan “Create Features’a” tıklayarak “Create Features”
penceresini açınız. Buradan üzerinde çizim yapacağımız yapı türünü belirledikten sonra çizim
işlemlerine başlayınız.

Şekil 19: Bookmarks arayüzü ile seçili alanın çağırılması.
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Buradan çizim yapacağımız yapı türünü seçtikten
sonra ekran üzerine sağ tıklayarak karşımıza gelen
seçeneklerden
“Absolute
X,Y”
sekmesine
tıklayınız (Şekil 21).

Şekil 20: Create Features Penceresi

Şekil 21: Absolute arazüyü
“Abssolute” X satırına 511073,215 Y satırına 4243242,543 değerlerini yazıp
klavyeden enter tuşuna bastığımızda yazdığımız koordinata bir başlangıç “vertex’i” attığını
göreceğiz. Bir sonraki adımda ekrana sağ tıklayıp “Direction/Length” özelliğine ulaşınız.
Açılan pencerede yer alan “Direction” (yön) kısmına 120,52, “Length” (uzunluk) kısmına
13,41 değerlerini girerek klavyedeki enter tuşuna basınız. Yaptığınız işlem neticesinde
başlangıç noktasına göre girdiğiniz değerlere ait bir nokta atacaktır. Bu şekilde çok hassas
çizimler yapmak mümkündür.
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Tablo 2

Direction

Lenght

120,52
206,50
123,58
217,30
311,08
218,73
251,33
338,38
70,21
335,59

13,41
1
1,50
10,25
1,12
5,13
7,48
17,75
2,06
1,24

Burada “Direction/Lengt” kısmına tabloda yazan değerleri
giriniz (Tablo 2). Değerlerin tamamını ilgili alanlara
girdikten sonra yapı çatı geometrisini hassas ölçümlerle
çizmiş olacaksınız.
Şekil 22: Direction\Length arayüzü

Şekil 23: Arcmap Arayüzü
Bu kısımda sahadan aldığımız ölçümleri kullanarak el ile çizime nazaran daha hassas çizimler
elde edebiliriz.
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12 Veri girişi araçlarından bir diğer araç “Snapping” aracıdır. “Editor” araç çubuğundan
“Snapping Toolbar’a” tıklayınız. Yapılan bu işlemden sonra “Snapping” çubuğu
açılacaktır.

Şekil 24: Arcmap Arayüzü Snapping
“Snapping” araç çubuğu, çizimlerinizde detayları yakalıp çizimlere devam etmenizi sağlar.
Böylece bitişik detaylar çizmeniz mümkün hale gelir. “Snapping” araç çubuğundaki
yakalama (snap) özelliklerini aktif hale getirerek nokta, köşe, bitiş noktası, “vertex”
yakalama özelliklerini kullanabilirsiniz (Şekil 24).
13 “Snapping” araç çubuğunda bulunan yakalama özelliklerinden “vertex” (düğüm-nokta)
için aktif hale getiriniz (Şekil 25).

Şekil 25: Snapping
14 Çizimi yapılan yapının diğer köşesine nokta atmak için yapı sınırının olduğu köşeye
gidiniz. Programın yapı köşe noktasını yakaladığı gözlenecektir. Son köşeyi de “vertex”
atarak çizimi sonlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. ArcGIS formatına uygun veri temin ederek yeni veri girişi yapınız?
2. Yapılan hataları örnek uygulamada olduğu gibi güncelleme yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında veri girişini nasıl olduğu ve hangi tür verilerin
kullanıldığı detaylı olarak anlatılmış.
Sayısallaştırma aşamasında meydana gelen hataların en kısa yoldan nasıl düzeltileceği
ve güncellemeler anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
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1) Nokta, çizgi ve poligon detaylarını çizdiğinizde ve çizimleriniz ve öznitelik
tablosuna girişleriniz bittikten sonra Editor araç çubuğunda kaydetmek için
aşağıdakilerden hangisine tıklarsınız?
a)
b)
c)
d)
e)

Save Edits
Stop Editing
Start Editing
Move
Snapping

2) Create Features sekmesinde hangi veri bulunmamaktadır?
A)Polyline
B)Polygone
C)ShapeFile
D)Point
E)Öz nitelik bilgileri
3) Rotate Tool aracı ne işe yaramaktadır?
A)Seçmiş olduğunuz detayı döndürmeye
B)Yeni veri girişinin sağlanmasına
C)Verilerin tablo bilgilerinin girilmesine
D)Mekansal analiz yapmaya
E)Raster verinin vektör veriye dönüştürülmesine
4) Sayısallaştırma işlemi yapılmış olan bazı haritalarda; hatalar, eksik ya da fazla
çizimler bulunabilmektedir. Bu yanlışlıklarda çizilmiş detayları silmeniz, düzeltmeniz
mümkün değildir? Yanda ifade edilen cümle doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış

5) Herhangi girilen bir verinin attributes penceresinden aşağıdaki hangi özelliği
değiştirilebilinmektedir?
A)Dosya uzantısı
B)Tablo bilgileri
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C)Poligondan Polyline değişimi
D)Hillshade Görüntüsü
E)Slope Bilgileri

6)
yanda beyaz renkle kare biçimde gösterilen gösterilen
şekil poligon çeşidinden hangisidir?
A)Parsel
B)Ada
C)Kavşak
D)Yol
E)Tali Yol
7)

yanda verilen simge “Start Editing” simgesidir? Doğru mu ? Yanlış mı ?

A) Doğru

B) Yanlış

8) “Snapping araç çubuğu, oluşturduğunuz haritalara fotoğraf ekleme çubuğudur.”
İfadesi Doğru mu ? Yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış

9)Editor araç çubuğunda bulunan Rotate Tool ne işe yarar?
10)Snapping araç çubuğu ne işe yaramaktadır?

34

Cevaplar
1)a – 2)e – 3)a – 4)b – 5)b – 6)a - 7)a -8)b
9)Seçmiş Olduğunuz Detayı Döndürmeye Yaramaktadır
10)Çizimlerinizde Detayları Yakalayıp Çizimlere Devam Etmenizi Sağlar.
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2. VERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Raster verisinin vektöre dönüşümü ve vektör verisinin rastera
dönüşümünü öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Raster ve Vektör veri tipi ne demektir?
2.Raster ve Vektör verilerinin avantajları ve dezavantajları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Veri Dönüşümü

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamaları
Farklı
veri
tiplerinin
inceleyerek , yaparak
birbirine dönümüşü .
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Raster
Vektör
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Giriş
Verilerin raster veya vektör olarak gösterilmesinin birbirine göre çeşitli avantaj veya
dezavantajları vardır. Vektör verileri arazi üzerinde mekânın tümünü kaplamayan çizgi, nokta
ve poligon gibi detaylar üzerinde yapılan çalışmalarda daha etkin olarak kullanılır. Bir
bölgedeki akarsu, yol, bina ve ağaç gibi detayların CBS’de gösterilmesi buna örnek olarak
verilebilir. Ancak süreklilik ve arzeden yüzeylerin analiz edilmesi ve modellenmesinde raster
veri üzerinde çalışmak daha avantajlı olur. Bu yüzden vektör veriler kolaylıkla raster verilere
dönüşebilir ancak her raster veri vektör veriye dönüşemez.
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2.1. Vektör-Raster Dönüşümü
1 “File > Open” butonunu kullanarak “EGITIM” klasöründe “Uygulama 2 içindeki Vektör
dönüşümü.mxd” proje dosyasını açınız.

Şekil 26: Arcmap Arayüzü
2 “Arctoolbox
tıklayınız.

> Coversion Tools > To Raster
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> Polygon to Raster” seçeneğine

Şekil 27: Arctoolbox Arayüzü
3 Açılan pencerede “Input features” alanında “Corine_2000” seçiniz. “Field” alanında
“Label’ı” seçiniz. “Output cell size” alanına “10” yazınız. “Output cell size” kısmı
dönüşüm sonucunda elde edeceğimiz hücrelerin boyutunu belirlememize olanak sağlar.
Burada girmiş olduğumuz 10 değeri hücrelerin 10 metrekare olarak ayarlamamıza imkan
verir. Hücre boyutu küçüldükçe detay artacaktır fakat burada dikkat edilmesi gereken hücre
boyutunun küçülmesi dönüşümü yapılan verinin boyut olarak büyümesi anlamına
gelmektedir. Bu da veri setinin ve uygulamanın yavaşlamasına sebep olabilmektedir (Şekil
28-29).
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Şekil 28: Arcmap Arayüzü

Şekil 29: Arcmap Arayüzü
“Output raster” alanında raster’a “Corine_2000” adını vererek “Uygulama
Verileri\Uygulama 2\Dönüşüm_Sonuç\” Klasörüne “Corine_2000” olarak kaydediniz.
“OK” butonuna tıklayınız.
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Şekil 30: Polygon to Raster

Şekil 31: Polygon to Raster aracı arayüzü
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Şekil 32: Arcmap Arayüzü
İşlem sonunda “Corine_2000” isimli katman hem “table of contents’de” hemde
“data view” arayüzünde görüntülenebilmetedir.
4 Bir sonraki adımda “Table of contents” arayüzünde “Corine_2000” katmanı
üzerinde sağ tıklayarak “Open Attribute Table” sekmesine tıklayınız (Şekil 33). Bu işlem
neticesinde öznitelik tablosunda da görüldüğü üzere her bir arazi koduna “Value” alanında
sayısal bir değer atanmıştır. Örneğin raster üzerinde “Value” değeri “1” olan tüm pikseller
Sürekli kentsel alan olarak tanımlanmıştır (Şekil 34).
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Şekil 33: Arcmap Arayüzü

Şekil 34: Attributes Table
2.2. Raster-Vektör Dönüşümü
5 “File\Open\Uygulama 2\ Raster\ Raster_dönüşüm.mxd” dosyasını açınız.
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Şekil 35: Arcmap Arayüzü
6 Corine arazi kullanım sınıflamasına göre guruplandırılan arazi örtüsü
sınıflandırıldığı guruba göre piksel değerleri almaktadır. Burada her bir guruba ait piksel
değerleri verilmiştir.
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Şekil 36: Arcmap Arayüzü

Şekil 37: Attributes Table
7 “Arctoolbox > Coversion Tools > From Raster > Raster To Polygon” seçeneğine
tıklayınız (Şekil 38).
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Şekil 38: Armap Arayüzü ve Arctoolbox
8 Açılan penceredeki alanları aşağıdaki şekilde ayarlayınız. “Output features”
alanında oluşacak vektörel katmana “corine_vector” adını vererek “Uygulama Verileri >
Uygulama 2 > Dönüşüm_sonuç” klasörünün içine kaydederek “OK” seçeneğini tıklayınız
(Şekil 38).
9 İşlem sonunda corine arazi kullanım raster’ı sınıflandırıldığı gruplarına göre poligon
özellik tipinde vektör veriye dönüştürülerek “table of contents” ve “data view” arayüzlerine
eklenir. “Table of contents” arayüzünde “corine_2000” katmanına sağ tıklayınız ve “Open
Attribute Table” sekmesine tıklayınız. “Attrubite table” arayüzünde yer alan “code_00”
kolonu her bir kod ayrı bir arazi sınıfı grubuna karşılık gelen kod değerlerini göstermektedir.
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Şekil 39: Arcmap Arayüzü ve Attributes Table
10 Öznitelik tablosunu kapatınız. “Table of contents” arayüzünde “corine_2000“
katmanına sağ tıklayınız ve “Properties” sekmesine tıklayınız. Burada “Symbology”
sekmesine tıklayınız. “Categories” altında “Unique Values” seçeneğine tıklayınız “Value
Field” sekmesi altındaki “GRIDCODE” sekmesini seçiniz. Daha sonra da “Add All Values”
butonuna tıklayınız. “Uygula” butonuna yıklayınız. Arazi kullanımı aldığı kod değere göre
guruplandırılmış olur (Şekil 40).
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Şekil 40: Layer Properties

Şekil 41: Arcmap Arayüzü
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“GRIDCODE” değeri olan alanlar kent alanlarınakarşılık gelirken, “GRIDCODE”
değeri 26 olan alanlar çayır alanlara tekabül etmektedir. Burada piksel değerine göre
guruplandırılan arazi kullanım değerleri vectör veriye dönüştürüldüğünde guruplandırılan
hücreleri kendi değerlerine göre kategoriye alarak poliygonlara dönüştürür (Şekil 41).
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Uygulama Soruları
1. Vektör veri temin edip raster veriye dönüşümünü yapınız?
2. Raster veri temin ediğ vektör veriye dönüşümünü yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında vektör ve raster verinin birbirine dönüşümünü
anlatılmıştır.
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BÖLÜM SORULAR

.
Yanda verisi girildikten sonra
oluşturulan arazi haritası katmanlarla birlikte arcmap arayüzü içerisinde hangi kısımda
gösterilir?
A)Table of contents
B)Attributes
C)ArcCatalog
D)Snapping
E)Kriging

2.
arcmap aracı arcmap arayüzü içerisinde hangi araçtır?

yanda şekli verilen

A)Attributes Table
B)Editor
C)Zoom
D)ArcCatalog
E)ArcScene
3.Vektör verileri arazi üzerinde mekânın tümünü kaplamayan çizgi, nokta ve poligon
gibi detaylar üzerinde yapılan çalışmalarda daha etkin olarak kullanılır. Ancak
süreklilik ve arzeden yüzeylerin analiz edilmesi ve modellenmesinde raster veri üzerinde
çalışmak daha avantajlıdır. Yanda bilgisi verilen raster ve vektör verileri ilgili ifadeler
doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
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B)Yanlış
4. Arcmap’e aktarılan raster verinin vektör (Polygon, poliyline,point) veriye
dönüştürülmesi için aşağıdaki hangi aşamalar doğrudur ?
A)Arctoolbox> Conversiyon Tools > Raster to Polygon > From Raster
B)Conversion Tools > From Raster > Raster To Polygon > Arctoolbox
C)Arctoolbox > Raster to Polygon > From Raster > Conversion Toolbox
D)Conversion Tools >Arctoolbox > Raster To Polygon > From Raster
E) Arctoolbox > Conversion Tools > From Raster > Raster To Polygon

5. “Output cell size” dönüşüm sonucunda elde edeceğimiz hücreleri renklendirmek için
kullanırız. Doğru mu ? Yanlış mı ?
A)Doğru

B)Yanlış

6)
arayüzde hangi veri türüne dönüşüm yapılmaktadır?

yanda görseli verilen

A)Vektör
B)Raster
C)3D
D)Polyline
E)Polygone

7) Elde edilen vektör verisini raster veriye dönüştürmek için hangi aşamalar
uygulanmaktadır?
………………………………………………………………………………………………….
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8) “Her türlü raster veri vektör veriye dönüşebilir” ifadesi doğru mu ? yanlış mı ?
A) Doğru

B) Yanlış

9) “polyline, point, polygone 3d görüntü, fotoğraf, uydu görüntüsü” ifadesindeki
verilerin hepsi vektör veridir? Doğru mu ? Yanlış mı ?
A) Doğru

B) Yanlış

10) “Raster veriler pixel değerleri alırlar.” İfadesinde verilen bilgi doğru mu ? Yanlış
mı?
A) Doğru

B) Yanlış

CEVAP 1) a, 2) a,3) a,4)e,5)e,6)b,7) Arctoolbox > Coversion Tools > To Raster >
Polygon to Raster
8)b,9)b,10)a
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3. TABLO DÜZENLEME VE BİRLEŞTİRME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Öznitelik verilerinde yeni sütun oluşturma ve sütunları
birleştirmeyi,ilişkilendirmeyi öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Öznitelik tablosu ne demektir?
2.Tablo birleştirmesi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamaları
Öznitelik verisini öğrenmek
Tablo Birleştirme ve Düzenleme
inceleyerek , yaparak
ve düzenlemek.
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Tablo
Öznitelik Verisi
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Giriş
İki veya daha fazla öznitelik verisinin birleştirilmesi işlemi veri girişinde kolaylık sağlar. Veri
girişi amaçlı, aynı veri katmanı içinde yapılan birleşmeler bu konudaki tekniklerden biridir.
Uygulamada aynı ID numaralı veriler birleştirilerek veri katmanı geliştirilir.
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3.1. Tabloların Birleştirilmesi
Tabloların birleştirilmesi ile bir mekan bilgisi olmayan tabloya mekan verilecektir.
Bu durumda birleşecek tabloyu birbirine bağlayabilen bir ortak sütun olması gerekmektedir.
Ortak sütundaki tüm kayıtların sayısı, tipleri ve içeriğinin eşleşmesi gerekmektedir. Ortak
sütun sayılardan oluşan bir sütun seçilir yabancı karakter içermezler.
1 Armap’i başlatınız ve “Getting Started” diyalog penceresinden “Browse for more…” a
tıklayarak “Uygulama 3” projesini açınız.

Şekil 42: Arcmap Arayüzü
Mahalle sınırları üzerine sağ tıklayınız ve ardından “Open Attibute Table”
seçeneğine tıklayınız. Burada katmanı içinde bulunan mekansal olmayan veriler
bulunmaktadır. Bu tabloyu inceledikten sonra kapatınız (Şekil 42).
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Şekil 43: Attributes Table
3 Binalar katmanı üzerinde tekrar sağ tıklayınız ardından “Joins and Relates” seçeneği
üzerinde imlecinizi sürükleyiniz açılan seçeneklerden “Join” seçeneğe tıklayınız (Şekil 44).

Şekil 44: Join
4 Açılan “Join data” penceresinde 5 önemli alanın doğru bir şekilde tanımlanması gerekir.
İlk ve en üstte bulunan seçenek “Join attributes from a table” seçeneğidir (Şekil 45). Bu
seçeneği seçiniz. Bir metod olarak bu seçenekte yeni ekleyeceğiniz özniteliklerin bir tabloda
bulunduğunu belirtiyorsunuz.
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Şekil 45: Join Data
5 İkinci seçenek olan “Choose the field in the layer that the join will be based on”
seçeneğinde “Turkoglu_mahalle_sinirları” katmanına ait olan tablodaki ortak sütunu
seçmeniz gerekmektedir. Burada iki sutunda da ortak alan veri setimizde bulunan “ADI”
sütunu ile Excel dosyasında yer alan “Mahalle_Adı” sütunlarıdır. “Join Data”
penceresindeki ikinci adımda “Choose the attributte tables of layers in this list” sekmesinin
olduğu yere dosyamız içerisinde mevcut olan excel dosyası içerisinde yer alan uygun sayfa
seçilerek “OK” seçeneği tıklayınız.
6 Üçüncü seçenek olan “Choose the table to join to this layer, or load the table from disk”
seçeneğinde birleştirecek tabloyu seçmeniz gerekmektedir. Bunun için sağ kısımda bulunan
“Browse” butonuna tıklayınız. Ardından açılan pencereden “Uygulama 4” dosyasından
“Türkoğlu Mahalle Nüfusu 2017 xls” dosyasına, buradan da “Join” çalışma sayfasına erişim
sağlayınız. “Türkoğlu Mahalle Nüfusu 2017 xls” dosyasının “Join” çalışma sayfasında
Türkoğlu ilçesine ait 2017 yılı nüfus verileri yer almaktadır.
7 Dördüncü seçenek olan “Choose the field in the table to base the join on” seçeneğinde
tanımladığınız tablodaki ortak sütunu belirtmeniz gerekmektedir. Bu uygulama için açılır
“OK” seçeneğine tıklayınız “Mahalle_Adı” seçeneğini seçiniz (Şekil 46).
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Şekil 46: Join Data arayüzü

Şekil 47: Excell dosyası veri sayfası ve Arcgis Attributes Table
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Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ortak sütunların aynı sıralamada olmasıdır.
Sıralama kontrol edilirken excel veya diğer yazılımların ingilizce yada türkçe olması
sıralamayı etkileyebilmektedir. Bu hususa önemle dikkat edilmelidir.

Şekil 48: Attributes Table
3.2.Tablolara Sütun Eklenmesi ve Sütunlara Verilerin Yazdırılması
1 Arcmap’i başlatınız ve “Getting Started” diyalog penceresinden “Browse for more…” a
tıklayarak “Uygulama 3” projesini açınız.
2 “Table Of Contents” arayüzünde “Turkoglu_mahalle_sinirlari” sekmesi üzerinde
sağ tıklayınız ve açılan seçeneklerden “Open Attribute Table” özelliğini seçiniz (Şekil 49).
3 “Table Options” menüsüne tıkladıktan sonra “Add Field” özelliğini seçiniz.
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Şekil 49: Table-Add Field
Not: “Add Field” seçeneği pasif ise “Editor” araç çubuğu güncellemeye açık demektir. Bu
yüzden “Editor” araç çubuğu “Stop Editing’e” tıklayarak kapatınız. Bu durumda “Add
Field” aktif hale gelecektir.

Şekil 50: Add Field
4 Açılan “Add Field” penceresinde sütunun isminin belirlendiği “Name” alanına “M2Kisi”
yazınız. (Bu alana oluşturulacak sütunun başlık etiketi girilecektir.) Burada sütun etiketi
olarak kendinize göre sütun başlığı yazabilirsiniz ancak sütun başlığı sınırlı karakterde
girilebildiği için kısa kodlamalar ile sütun başlığınızı oluşturabilirsiniz. Sütunun tipinin
belirlendiği “Type” alanıda açılır oka tıklayarak “Float” tipini seçiniz. Bu sayede sütununa
ondalıklı değer içeren ifadeleri gireceğinizi belirtmiş oldunuz (Şekil 51). “OK” butonuna
tıklayınız.
Not: “Add Field” arayüzündeki “Type” seçeneklerini açıklayacak olursak (Şekil 50).
68

Short Integer: Kısa tam sayılar
Long Integer: Uzun tam sayılar
Float: Ondalık değerler
Double:Hem ondalık değer hemde tam sayı
Text: Kelime, Cümle
Date: Tarih
Tiplerini ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken husus ekleyeceğimiz öznitelik
sütununa uygun tipleri seçmektir. Örneğin “Short Integer” tipindeki bir sütuna kelime harf
girişi yapamazsınız çünkü sütun tipi rakam değerleri girilecek şekilde ayarlanmıştır.

Şekil 51: Add Field
Yeni sütun tablonuza eklemiş oldunuz
gelecektir (Şekil 52).
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Sütun altında yazan değerler 0 olarak

Şekil 52: Attributes Table
Yeni sütunda m2 başına düşen fiyatı hesaplayabilmek için “Editor” araç çubuğunun aktif
olması gerekmektedir. Bunun için “Standard Toolbar” üzerinde bulunan “Editor” butonuna
tıklayınız.
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Şekil 53: Standard araç çubuğu
Ekrana gelen “Editor” araç çubuğu üzerinde “Editor>Start Editing” seçeneğine tıklayınız.

Şekil 54: Editor Araç Çubuğu
5 “Attribute Table” penceresinde “Turkoglu_mahalle_sinirları.M2kisi” sütun ismi
üzerinde sağ tıklayınız ve ardından “Field Calculator” seçeneğine tıklayınız (Şekil 55).
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Şekil 55: Attributes Table
Field Calculator penceresi açılır(Şekil 56).
Burada
mahallelerin
gerçek
alanlarının
yazılı
olduğu
“Turkoglu_mahalle_sinirlari.mah_alani” ile Nüfus miktarlarının yazılı olduğu
“Turkoglu_mahalle_sinirlari.2017_nufus” sütunları kullanılacaktır. Bu hesaplama için
mahalle yüz ölçümü kişi sayısına bölünecektir.
6 Sütunların yazılı olduğu “Field” kutusunda “Turkoglu_mahalle_sinirlari.mah_alani”
sütununa çift tıklayınız. Ardından bölme (/) butonuna tıklayınız. Son olarak da
“Turkoglu_mahalle_sinirlari.2017_nufus” sütununa çift tıklayınız. “OK” butonuna
tıklayınız (Şekil 56).
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Şekil 56: Field Calculator
“Turkoglu_mahalle_sinirlari.M2kisi” sütununda değerler otomatik olarak hesaplanmıştır.
Kişi başına düşen arazi miktarı hesaplanarak “Turkoglu_mahalle_sinirlari.M2kisi”
sütununa yazdırılmış olur (Şekil 57).

Şekil 57: Attributes Table
7 Table penceresini kapatınız. “Editor” araç çubuğunu önce “Editor>Save Edits”
seçeneğine tıklayarak kaydeniniz. Ardından “Editor>Stop Editing” seçeneğine tıklayarak
kapatınız.
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3.3.Calculate Geometry seçeneği kullanılarak poligon geometrilerin alanının
hesaplanması
“Attributes
Table”
de
daha
önceden
oluşturduğumuz
“Turkoglu_mahalle_sinirlari.mah_alani” sütunu üzerinde sağ tıklayarak “Calculate
Geometry” sekmesi tıklayınız (Şekil 58).

Şekil 58: Attributes Table

Şekil 59: Calculate Geometry
Karşımıza gelen “Calculate Geometry” arayüzünden “property” seçeneğine
“Area” yı seçiniz. Daha sonra “Use coordinate system of the data source” kısmından
koordinat sistemini seçiniz.
Not: Burada dikkat edilmesi gereken nokta koordinat sisteminin doğru seçilmesidir.
“Units” seçeneğinden hesaplama yapacağımız alanın ölçü birimi cinsini
seçebilmekteyiz. Burada Hektar, Fit kare, Kilometre kare, Metre kare, Mil kare gibi
seçenekler mevcuttur (Şekil 59). Hesaplanmasını istediğimiz ölçü birimi seçildikten sonra
“OK” seçeneği tıklanır ve seçtiğimiz ölçü birimine göre alan hesaplaması yapılmış olur.
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Şekil 60: Attributes Table
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Uygulama Soruları
1. Farkılı iki tane veri bulup bunların öznitelik tablolarını nasıl birleştirebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında veri birleştirmesi ve düzenlemesi ayrıntılı olarak
anlatılmıştır.
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Bölüm Sorular
1)Table Options menüsünedekiAdd Field ile işlemi yapılır?
a) Yeni Sütun Oluşturulur
b) Katman Oluşturulur
c) Grafik Oluşturulur
d) Çıktı Yapılır
e) Tablo Seçilir
2) Yeni Add Fiel’da Sütun tiplerinden değildir?
a) Short integer
b) Long integer
c) Float
d) Polygon
e) Text
3) Sütunlara girilen değerleri hesaplama yapmak için hangi işlemin yapılması
gerekmektedir?
a) Summarize
b) Sort Ascending
c) Sort Descending
d) Advenced Sorting
e) Field Calculator
4)Add Field aktif hale gelmesi hangi işlem yapılır?
5) Tabloya girmiş olduğunu verileri kaydetmek için hangi işlem yapılır?
6)Attributes table arayüzünde hektar, fit kare, kilometrekare, metre kare, mil kare gibi
ölçümleri hangi sekmede yapılır ?
A)Calculate Geometry
B)Geometry of Calculate
C) The Calculate
D)Geometry the calculate
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E)Calculate of data
7) Add Field arayüzündeki type seçeneklerinde yer alan float tipinde kelime ve sayı girişi
sağlanabilir. İfadesi doğru mu ? yanlış mı ?
A) Doğru

B) Yanlış

8) herhangi bir alanda kişi başına düşen arazi miktarını hesaplamak için Field
Calculator arayüzü kullanılır. İfadesi Doğru mu ? yanlış mı ?
a) Doğru B) Yanlış
9)Arcgıs’de öznitelik tablolarını hangi seçenek ile birleştiririz ?
A)join
B)Relates
C)Mixed
D)Attributes
E)Open Table
10) Tabloların birleştirilebilmesi için en az bir ortak sütun olması gerekmektedir. İfadesi
Doğru mu ? Yanlış mı ?
A) Doğru B) Yanlış

CEVAP 1) a 2) d 3) e
4) Editor’de Stop Editing’e tıklanır. 5)Editor’de Save Edits’e tıklanır. 6)a,7)b,
8)a,9)a,10)a
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4. ÇIKTI ALMA İŞLEMLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, çizmiş olduğumuz haritanın çıktı hale getirilmesi anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Harita çıktısı nedir?
2. Harita çıktı boyutları neye göre ayarlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Harita Çıktı İşlemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamaları
Çizilen haritanın çıktı haline
inceleyerek , yaparak
getirme.
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Harita
Çıktı
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Giriş
Cbs programları ve Arcmap’de yapılan diğer işlemlerin yanında çalışmayı paylaşılabilir
yapmak, başkaları için ulaşılabilir kılmak adına çıktı alma işlemi önemli bir yer teşkil eder.
Bu bölümümüzde çıktı alma işlemlerine değineceğiz.
1 “File > Open” butonunu kullanarak “EGITIM” klasöründe “Uygulama 4” içindeki
“Türkoğlu_Nüfus_Çıktı mxd” proje dosyasını açınız.

Şekil 61: Arcmap Arayüzü
2 Arcmap’de “Data View” ve “Layout View” olarak iki görüntüleme modu bulunur.
Çıktı almak için “Layout View” modunu kullanmanız gerekmektedir. Görüntüleme ekranının
sol alt kısmında bulunan “Layout View” seçeneğine tıklayınız (Şekil 61).
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Şekil 62: Data View ve Layout View
Tıkladıktan sonra “Layout View” ekranına geçtiniz.

Şekil 63: Layout View
“Layout View” seçeneğini tıkladıktan sonra karşımıza çıktı ekranı gelmektedir. Çıktı
ekranını haritamızın geometrik şekline göre yatay veya dikey hatta haritamızın çıktı
ölçülerinide belirlememiz mümkündür. Haritamızın çıktı kenar boyutlarını ayarlamak için
aşağıdaki adımları izleyiniz.
1: “File\Page and Print Setup” seçeneğini tıklayınız (Şekil 64).
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Şekil 64: Arcgis File arayüzü

Şekil 65: Page and Print Setup Arayüzü
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2: “Page and Print Setup” arayüzünden 1. Bölümdeki “Size” seçeneğinden çıktı kâğıdının
boyutunu seçmemiz mümkün burada A4, A5, Letter gibi birçok çıktı boyutunu
ayarlayabileceğimiz seçenek mevcuttur. Burada A4 seçeneğini tıklayınız.
“Orientation” kısmından “Portrait” ya da “Landscape” seçeneklerinden “Landscape”
seçeneğini işaretleyiniz. 3 numaralı adımda ise “Map Page Size” seçeneğinde “Use Printer
Paper Settings” seçeneğinin tiki aktif olursa otomatik sayfa boyutuna göre çıktı sayfamızı
ayarlar. Anca buradaki tik kaldırılıp pasif edilirse 4. adımda bize kenar boyutlarını kendimiz
ayarlamamıza izin verir. 4 numaralı adımda yer alan seçeneklerde en ve boy
ayarlayabileceğimiz gibi santimetre inç gibi uzunluk ölçülerini de kullanmamız mümkün.
Buradan haritamızın geometrisine göre veya istenilen boyutlara göre çıktı sayfasını
ayarlamamız mümkündür (Şekil 65).
3 Uygun bir çıktı alabilmek için “Layout Toolbar”dan konumlandırma taşıma, “zoom” v.b.
işlemleri istediğimiz şekilde yapıyoruz.

Şekil 66: Layout
4 Bu işlemleri yaptıktan sonra haritamıza ölçek, lejant, yön oku ve başlık ekleyeceğiz. Bunun
için önce araç çubuğumuzda bulunan “Insert” menüsüne tıklayınız.

Şekil 67: Arcmap Arayüzü
Data Frame: Haritaya yeni katmanlar ekleme işlemini yapan araçtır.
Title: Haritaya başlık vermeye yarayan araçtır.
Text: Haritaya eklemek istediğimiz yazıları yazmaya yarayan araçtır.
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Neatline: Haritaya çerçeve oluşturmaya yarayan araçtır.
Legend: Harita Anahtarı-Lejant eklemeye yarayan araçtır.
North Arrrow: Kuzey işareti aracıdır.
Scale Bar- Scale Text: Haritaya çizgi ve kesir ölçek eklemeye yarayan araçtır.
Picture: Haritaya resim eklemeye yarayan araçtır.
Object: Haritaya dışardan tablo, word ve excel dosyası, PDF dosyaları gibi objeler
eklememize yarayan araçtır.

Şekil 68: İnsert sekmesi arayüzü
5: “Insert > Title” tıklayınız. Gelen kutucuğa “Türkoğlu Nüfus Dağılım Haritası ”
yazdıktan sonra “OK” tıklayınız

Şekil 69: Insert Title
Bu işlemle haritamıza bir başlık eklemiş olduk.
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6: “Insert > Legend” tıkladıktan sonra
önümüze gelen pencereden seçmek istediğiniz
tabloyu ayarlayıp “İleri” tıklayınız.
“Legend Title” kutucuğuna “Türkoğlu
Nüfusu (2017)” yazınız ve ileri butonuna
tıklayınız.

Şekil 70: Insert Legend

Ø Lejant ismi verirken isteğinize göre
renk, font boyutu, yazı tipi ve karakterize
işlemlerinizi bu bölümde yapabilirsiniz.
Çıkan pencerede çerçeve arkaplan ve
gölgelendirme ayarlarınızı isteğiniz
doğrultusunda yapınız. “ileri” seçeneğini
tıklayınız.
Border: lejant çerçevesidir.
Background: Leyantınızın arkaplan rengini
belirlemeye yarayan araçtır.
Drop Shadow: Gölge aracıdır.

Şekil 71: İnsert Legend Backgraund

Şekil 72: Legend Wizard
Ardından gelen pencereler lejant sembolojisini ve düzenini seçmeye yarayan pencerelerdir.
İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra lejant eklenmiş olacaktır (Şekil 72).
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Şekil 73: Arcgis Arayüzü
6 Şimdi haritamıza yön oku ekleyeceğiz. “İnsert > North Arrow” tıkladıktan sonra önümüze
gelen pencereden kullanmak istediğiniz” Kuzey Okunu” seçip “OK” tıklayınız (Şekil 74).

Şekil 74: North Arrow
Sonrasında ekrana gelen kuzey işaretini tutup taşıyarak uygun bir konuma getiriniz.
7 “Insert > Scale Bar” tıkladıktan sonra önümüze gelen pencereden kullanmak istediğiniz
ölçek çubuğunu seçip “OK” tıklayınız. Seçtiğimiz ölçek çubuğunun özelliklerini
“Properties” seçeneğine tıklayarak yeni açılan arayüzden ayarlayabiliriz (Şekil 75).
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Şekil 75: Scale Bar
Dilerseniz ölçek çubuğunuzu istediğiniz konuma taşıyabilir ve boyutlarını ayarlayabilirsiniz.
Dilerseniz de çizik ölçek yerine kesir ölçek kullanabilirsiniz (Şekil 68-76).

Şekil 76: Scale Text
Yaptığınız değişikliklere bağlı olarak ekranınızda aşağıdaki resme benzer bir harita
göreceksiniz.
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Şekil 77: Layout View
8: “File> Export Map” seçeneğine tıklayınız. Gelen pencerede kayıt etmek istediğiniz yeri
seçip. Dosya adınızı ”çıktı” ve kayıt türünüzü “JPEG” belirleyiniz ve “Kaydet” butonuna
tıklayınız.

Şekil 78: Export Map
Not: Kayıt türünüzü değiştirerek farklı görüntü formatlarında çıktılar alabilirsiniz. Ayrıca
harita çıktısının çözünürlüğünü de “Resolution” seçeneğinden ayarlayabilirsiniz (Şekil 79).
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Şekil 79: Export Map

Şekil 80: Çıktı Görünümü
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Uygulama Soruları
1.Farklı çıktı haritaları nasıl yapılır?
2. Hazırladığınız haritaları baskı haline ne nasıl getirebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında veri birleştirmesi ve düzenlemesi ayrıntılı olarak
anlatılmıştır.
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Bölüm Sorular
1) Haritayı yazıcıya göndermek için kaydetme işlemi ve herhangi bir uzantı
halinde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
A)Insert map
B)Printing
C)Export Map
D)Save Map
E)İmport Map
2) Arcmap arayüzündeki insert menüsünde hangisi bulunmaz?
a) Legend
b) North Arrow
c) Scale Bar
d) Scale Text
e) Reports
3) Çıktı işlemlerinde Kuzey Okunu yerleştirmek için hangi sekme kullanır?
a) North Arrow
b) Data Frame
c) Legend
d) Title
e) Neatline
4) Çıktı işlemlerinde haritaya başlık eklemek için hangi sekme kullanılır?
a) Legend
b) Scale Bar
c) Scale Text
d) Title
e) Neatline
5) Çıktı İşlemlerinde haritaya lejant eklemek için hangi sekme kullanılır?
a) Data Frame
b) North Arrow
c) Legent
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d) Scale Bar
e) Scale Text
6) I.Renk değiştirme
II.Yazı Fontunun değiştirme
III.Yazı Tipi
IV.Başlık Ekleme
Legend Wizard’da hangi işlem yapılır?
a) I ve II
b) II ve III
c) II, III ve IV
d) III ve IV
e)I, II, III ve IV

7) Harita çıktı işlemleri bittiğinde Export Map yaparak kaydedilen harita hangi
formatta kaydedilmez?
a) JPEG
b) TIFF
c) GIF
d) DXF
e) PDF
8) Page and Print Setup sekmesi sayfayı ve sayfanın ayarlanmasını sağlamaktadır. İfadesi
Doğru mu ? Yanlış mı?
A)Doğru B) Yanlış
9) Oluşturduğumuz haritaya lejant, yön oku ve balık gibi eklemeler yapmak için kullanılan üst
sekmenin adı nedir ?
Insert
10) Haritaya kesir ölçek eklemek için kullanılan sekmenin adı nedir ?
Scale Text
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Cevap 1) c 2) e 3) a 4) d 5) c 6) e 7) d,8)a,9)ınsert,10)Scale Text
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5. ARCGIS GENEL ANALİZLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, vektör tabanlı coğrafi analizler Buffer, clip ve merge analizlerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vektör tabanlı coğrafi analiz ne demektir?
2. Bu tür analizler ne tür işlemlerde kullanılır?

100

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Genel Analizler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamaları
Vektör
tabanlı
coğrafi
inceleyerek , yaparak
analizleri öğrenmek.
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Analiz
Vektör

102

Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel işlevlerinden biride Coğrafi analizlerdir. Coğrafi
analizlerde, coğrafi veri setlerinin birbirleri ile mekânsal ilişkisi sonucu elden edilen yeni veri
setlerinin hazırlanması için kullanılan işlemleri ifade ederler. Bu işlemler ile mevcut girdi
verisi alınır ve bir işleme tabii tutularak yeni bir çıktı verisi üretilir. Veri üzerinde yapılacak
olan tüm işlemler, işlemi yapan araçlar tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.
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5.1.Vektör Tabanlı Coğrafi Analizler
5.1.1. Buffer Analiz
Bir harita detayı etrafında hesaplanan eş mesafe bölgeleri, bir harita unsuru etrafında
oluşturulan tampon bölgeye “buffer” adı verilir. “Buffer analizi” risk haritaları oluşturma,
etki sahası belirleme gibi birçok alanda kullanılabilir.
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Şekil 81: Buffer analiz kullanılarak oluşturulmuş Erzurum-Merkez deprem risk analizi
haritası.
1: “File > Open” butonunu kullanarak Uygulama Verileri klasöründe Uygulama 5 içindeki
Buffer Analizi mxd proje dosyasını açınız.

Şekil 82: Arcgis arayüzü
2 “Arctoolbox > Analysis Tools > Proximity> Buffer” seçeneğine tıklayınız.
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Şekil 83: Arctoolbox
3 Açılan pencerede “Input features” alanında “Eczane” seçiniz. “Linear unit: 600
meters ve “Dissolve Type” “All” seçerek işleminizi tamamlayınız (Şekil 84).

Şekil 84: Buffer Ekranı
4: “Output Feature Class” alanında “Buffer” adını vererek “Uygulama Verileri>
Uygulama 5 > Buffer_Sonuc” klasörüne kaydediniz. “OK” butonuna tıklayınız.
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Şekil 85: Buffer Analiz Sonucu
Ayarladığımız tampon mesafesine göre nokta etrafında bir çember oluşturmaktadır
(Şekil 85).
5.1.2. Multiple Ring Buffer Analiz
“File/ Open >Uygulama Verileri\Uygulama 5” klasörü içerisinde yer alan “Multiple
Ring Buffer mxd” dosyasını açınız.

Şekil 86: Arctoolbox arayüzü
“Arctoolbox> Analysis Tools>Proximity> Multiple Ring Buffer” aracına çift tıklayınız
(Şekil 86).
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Şekil 87: Multiple Ring Buffer
Karşımıza gelen pencerede “Input Features” kısmına “Eczane” katmanını seçiniz.
“Output Features Class” kısmına sonucu kaydedeceğimiz dosyayı seçip oluşturulacak
katmanın ismini yazınız. “Distances” bölümüne ise tamponun hangi aralıklarla oluşturulacağı
yazılarak
butonuna tıklayınız. “Buffer Unit” seçeneğinden oluşturulacak tamponlar arası
mesafenin hangi ölçekte olacağı seçilir. Burada “meters” seçeneğini işaretleyerek “OK”
butonuna tıklayınız (Şekil 87).
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Şekil 88: 100 ile 600 metre rasında Multiple Ring Buffer analizi sonucu
Sonuç olarak 100 metre aralıklarla tamponlar oluşturulmuştur.
5.1.3. Clip Analiz
Coğrafi bilgi sistemlerinde “clip” kavramı kesme anlamına gelmektedir. Coğrafi veri
içerisinde belirlenen “polygon” sınırlarındaki içerisindeki veri kesilir ve tüm kapsamdan
işlem sonrasında yeni bir kapsam üretilir. “Girdi clip” işlemi ile kesilip belirlenen alanda
çıktı oluşturmaya yarar.
1 “File > Open” butonunu kullanarak “Uygulama Verileri” klasöründe “Uygulama 5
içindeki Clip.mxd” proje dosyasını açınız.
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Şekil 89: Arcmap arayüzü

Şekil 90: Arcmap Clip toolu
2: “Arctoolbox >Analysis Tools>Extract > Clip” seçeneğine tıklayınız (Şekil 90).
3: Açılan pencerede “Input features” alanında “Eczane_buffer_600m”yi seçiniz seçiniz.
“Clip Features” alanında “Bina” seçerek “XY Tolerance” (optional) değerine “0” yazınız.
“OK” seçeneğini tıklayınız (Şekil 91).
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Şekil 91: Clip
4: “Clip” işlemi sonunda oluşan katmanı Arcmap ana penceresinde görüntüleyiniz (Şekil 92).

Şekil 92: Clip Analizi Sonucu
5.1.3. Merge
Birleştirme (merge) yan yana parçalardan oluşan veri setlerini tek bir veri seti haline
getirmeye yarayan bütünleme işlemidir. İşlem yapılacak veri setlerinde kolon (öznitelik veri
tablosu) yapıları aynı olmak zorundadır.
1 “File > Open” butonunu kullanarak “Uygulama Verileri” klasöründe Uygulama 5
içindeki Türkoğlu_Merge.mxd proje dosyasını açınız.
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Şekil 93: Arcmap Arayüzü
2: “Editor Toolbar” içerisinde “Start Editing” komutuna tıklayınız (Şekil 94).

Şekil 94: Editor

3: “Editor Toolbar” “Edit Tool”
butonunu ya da “Select Features”
butonu ile birbirine komsu olan birden fazla mahalle “shift” tuşuna basılı tutarak seçiniz. Bu
işlem öznitelik tablosu üzerinden de gerçekleştirilebilir. “Türkoğlu_Mahalle_sınırları”
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katmanı üzerine sağ tıklayıp “Open Attrubite Table” sekmesinden verinin öznitelik
tablosuna girilerek seçme işlemi “shift” tuşuna basılı tutarak gerçekleştirilebilir (Şekil 96).

Şekil 95: Attribute Table
Burada Türkoğlu
gerçekleştirebiliriz.

ilçesinin

ilçe

merkezi

mahallerini

Şekil 96: Seçili Olan Mahalleler
4: “Editor Toolbar”dan “Merge” özelligini seçiniz.
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seçerek

“merge”

işlemini

Şekil 97: Merge

Şekil 98: Merge arayüzü
5: Gelen “Merge” Penceresine birleştirmek istediğimiz “field’ı” seçerek “OK” seçeneğine
tıklayınız.
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Şekil 99: Birleştirilerek tek bir mahalle poligonuna dönüştürülmesi
6: “Editor Toolbar’dan” “Stop Editing’e” tıklayıp gelen pencereye EVET diyerek ya da
doğrudan “Save Edits” seçeneğine tıklayarak kaydediniz. Bu şekilde tabloyu ve katmanı
düzenleyip yapılan işlem kaydedilmiş olacaktır (Şekil 100).

Şekil 100: Editor Çubuğu
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Uygulama Soruları
1. Vektör tabanlı coğrafi verilerle uygulamada işlediğimiz analizleri tekrarlayın?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında vektör tabanlı coğrafi analizlerden Buffer, clip ve
merge analizlerini öğrendik.

Bölüm Soruları
1) Buffer analizin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesme
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b) Tampon
c) Birleştirme
d) Ayırma
e) Seçme
2) Aşağıdakilerden hangisi vektör tabanlı bir analiz değildir?
a) Buffer
b) Clip
c) Merge
d) Hillshade
e) Union
3) Clip analizin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesme
b) Tampon
c) Birleştirme
d) Ayırma
e) Seçme
4) Merge analizin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tampon
b) Ayırma
c) Kesme
d) Seçme
e) Birleştirme
5) Bir harita detayı etrafında hesaplanan eş mesafe bölgeleri, bir harita unsuru etrafında
oluşturulan tampon bölgeye ………….. adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Buffer B)Clip

C) Layout D) Dataview

E)
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Scale bar

6) Arcgıs’de Buffer arayüzüne ulaşabilmek için sıra Arctoolbox > analysis tools > Proximity
> buffer ‘dır. Doğru mu ? Yanlış mı ?
A)Doğru

B) Yanlış

7) Clip analizinde Clip arayüzüne ulaşabilmek için Arctoolbox > Analysis Tools > Extract >
Clip seçenekleri kullanılır. Doğru mu ? Yanlış mı ?
A)Doğru B) Yanlış
8)Merge Analizi aşağıdaki sekmelerden hangisinde yer almaktadır ?
A) Editor toolbar B) Insert C)selection D) Windows E) Bookmarks
9)Buffer analizi vektör tabanlı analizdir. İfadesi doğru mu ? yanlış mı ?
A)Doğru B) Yanlış

10)
yandaki görselde buffer
analizinden sonra bütün haritadan küme küme haritaları kesen analiz Clip’tir. Doğru mu ?
Yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış

CEVAP 1) b 2) d 3) a 4) e 5)a 6)a 7)a 8) a 9)a 10 )a
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6. PROFİL VE GRAFİK OLUŞTURMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Arcmap’te profil çıkarma ve grafik oluşturmayı öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4. Profil ne demektir?
5. Profil oluşturma bize nasıl bir kolaylık sağlar?
6. Verilerla nasıl grafik oluşturulur?

121

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Profil Oluşturma

Sayısal
yükseklik
Örnek uygulamalar yapmak.
modelinden profil çıkarma.

Grafik oluşturma

Uygun verilerden grafik
yapma.
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Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak.

Anahtar Kavramlar
•
•

Profil
Grafik
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Giriş
Arcmap’te öznitelik tablosunda yer alan veriler kullanılarak çok çeşitli grafikler
hazırlanabilmektedir. CBS’de grafikler daha çok belli veriler açısından detayların
karşılaştırlıması amacı ile kullanılır. Profil çıkarma ise arazini yapısını ortaya koyar.
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6.1.Profil Çıkarma
1: “File > Open” butonunu kullanarak Uygulama Verileri klasöründe Uygulama 6
içindeki Profil_Alma_Uygulaması.mxd proje dosyasını açınız.

Şekil 101: Dem Görüntüsü
2: “3D Analyst Toolbar’dan” “Interpolate Line” butonuna tıklayıp. Profil çıkarmak
istediğiniz hattı çiziniz (Şekil 102).
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Şekil 102: Interpolate Line

Şekil 103: Profil Çıkarmak İstediğimiz Hat
3: Profil hattınızı çizdikten sonra “3D Analyst Toolbar’dan” “Profile Graph’e” tıklayınız
(Şekil 104).

Şekil 104: Profile Graph
Çıkan sonuç aşağıdaki gibi olacaktır (Şekil 105).
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Şekil 105: Profil Graph Title
4: “Profile Graph Title” yazan bölüme çift tıklayınız. “Appearance” sekmesine geçip profil
başlığınızı ve alt başlığınızı belirleyip Tamam seçeneğine tıklayınız (Şekil 106).

Şekil 106: Graph Properties
5: Profil grafiğinizin üzerinde sağ tıklayıp gelen menüden “Copy As Graphic” seçeneğini
tıklayınız (Şekil 107).
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Şekil 107: Deneme Profil Copy as Graphic
Kullanmak istediğiniz Word sayfasına yapıştırınız (Şekil 108).
Yükselti Profili
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Berit Dağının Yük selti Profili

Şekil 108: Deneme Profil
6: Profil grafiğinizin üzerinde sağ tıklayıp gelen menüden “Export” seçeneğini tıklayınız
(Şekil 109).
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Şekil 109: Profil Export

Şekil 110: Export Dialog arayüzü
“Export” seçeneği ile profili çeşitli formatlarda kaydetmemiz ve “DPI” çözünürlüğünü
isteğimize göre ayarlamamız mümkündür. Buradan “as JPEG” seçeneğine tıklayıp “DPI”
kutusuna 250 yazarak “Save” seçeneğine tıklayınız (Şekkil 110). Daha sonra “Uygulama
Verileri> Uygulama 6>Profil Çıktısı” Klasörü içerisine KAYDET butonuna tıklayarak
kaydediniz (Şekil 111).
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Şekil 111: Çıktı arayüzü
6.2. Arcmap’te Grafik Oluşturma
Arcmap’te öznitelik tablosunda yer alan veriler kullanılarak çok çeşitli grafikler
hazırlanabilmektedir. CBS’de grafikler daha çok belli veriler açısından detayların
karşılaştırılması amacı ile kullanılır. Derinliklerine göre göllerin, akım miktarına göre
akarsuların, nüfuslarına göre şehir ve ülkelerin, yükseklerine göre yaylaların veya ortalama
sıcaklıklarına göre yerleşim yerlerinin karşılaştırılmasında grafiklerin kullanılması büyük
kolaylık sağlar.
Arcmap’te çizgi, nokta, sütun ve pasta grafikleri oluşturulabilmektedir. Veri
sütunundaki tüm veriler aynı anda bir grafik üzerinde gösterilebileceği gibi sadece harita veya
öznitelik tablosundaki seçili detaylara ait grafikler de oluşturulabilmektedir. Grafikler Arcmap
içinde ayrı bir yere kaydedilip istenildiğinde tekrar incelenebileceği gibi çeşitli formatlarda
resim dosyası haline dönüştürülüp bilgisayarın herhangi bir yerine de kaydedilebilmektedir.
Grafikler çıktı sayfasına da eklenebilmektedir.
CBS’de çizilen grafiklerin en önemli özelliği grafikteki her bir sütunun çalışma
sayfasındaki bir obje ile mekansal olarak ilişkilendirilmiş olmasıdır. Eğer grafik harita
üzerindeki seçili detaylara bağlı olarak çizilmişse harita üzerindeki seçili detaylardaki
değişimler anında grafiğe yansımaktadır.Yeni alanlar seçilirse grafik genişlemektedir.
1 Armap’i başlatınız ve “Getting Started” diyalog penceresinden “Browse for more…” a
tıklayarak “Grafik_Oluşturma_Uygulaması” projesini açınız.
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Şekil 112: Arcmap Arayüzü
2: Haritada görüldüğü gibi Akçalı, Ceceli, Fatih, Yeşilyöre, Uzunsöğüt, Minehüyük,
Güllühüyük, Cumhuriyet, İstasyon ve Gaziler mahallelerini seçili hale getiriniz (Şekil 113).

Şekil 113: Seçili Olan Mahalleler
3: Ana menüdeki “View >Graphs >Create Craph’ e” tıklayınız ve Grafik Oluşturma ekranı
açılır (Şekil 114).
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Şekil 114: Graphs
4: Grafik oluşturma ekranında “Layer/ Table – Türkoğlu_Nüfus_Dağılımı(2017)>Value
field- 2017_nüfus>x label field- ADI >Color- Palet” yapıyor ve “Next’ seçeneğine
tıklayınız (Şekil 115).

Şekil 115: Grafik Ekranı
5: “Show only selected features/records on the graph” seçeneğine tıklayarak sadece seçili
olan iller grafikte gösterilir. Son olarak da “Graph in 3D view” seçeneğine tıklyarak 3
boyutlu görünmesi sağlanabilmektedir (Şekil 116).
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Şekil 116: 3 Boyutlu Grafik Ekranı

Şekil 117: 3 Boyutlu Grafik Ekranı
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Uygulama Soruları
1. Sayısal yükseklik modeli temin ederek profil çıkarınız?
2. Farklı öznitelik verileriyle farklı grafikller nasıl oluştulur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ArcGIS yazılımında grafik oluşturma ve profil çıkarma öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) 3D Analyst Toolbar’daki bu

hangi sekmedir?

a) Create Countur
b) İnterpolate Point
c) İnterpolete Line
d) İnterpolate Polygon
e) Hiçbiri
2) 3D Analyst Toolbar’da hangisi bulunmaz?
a) Create Countur
b) İnterpolate Point
c) İnterpolete Line
d) İnterpolate Polygon
e) Merge
3) 3D Analyst Toolbar’daki bu

hangi sekmedir?

a) İnterpolate Point
b) Create Countur
c) Profile Graph
d) İnterpolate Polygon
e) İnterpolete Line

4) Arcmap’te grafik oluşturmak için ilk olarak hangi aşamalar yapılır?
a) View > Reports > Create Reports
b) View > Graphs > Create Graphs
c) View > Graphs > Manage Graphs
d) View > Graphs > Load Graphs
e) View > Reports >Create Graphs
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5) Arcmap’te hangi grafik türü oluşturulur?
a) Çizgi
b) Nokta
c) Sütun
d) Pasta
e) Hepsi

6)
yandaki projede
arazinin yükselti basamaklarını oluşturabilmek için altlık olarak dem verisi
kullanılmıştır. İfadesi doğru mu yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış
7) Profil çıkarmak için aşağıdakilerden hangi buton kullanılmaktadır?
A) Interpolate Line B) Data view C) Layout D) Data Insert E) Windows
8) Oluşturduğumuz profil grafiğini çıkarmak için Profile Table sekmesi kullanılmaktadır.
ifadesi doğru mu ? yanlış mı ?
A) Doğru B) Yanlış
9) Profil grafiğinin başlığı hangi sekmeden değiştirimektedir ?
A)Series B)Appeearance C) Position D)Footer E) highlight
10) Arcgıs’de grafik ……………………………………………………………. sekmeleri
kullanılarak oluşturulmaktadır.

Cevap 1) c 2) e 3) c 4) b 5) e 6)a 7)a 8)b 9)b 10) View > Graphs > Create Graph
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7. ENTERPOLASYON

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Enterpolasyon ve enterpolasyon çeşitleri nelerdir? Ve
enterpolasyon uygulamalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Enterpolasyon çeşitleri nelerdir?
2.Enterpolasyon uygulamaları hangi programlarda yapılır?
3.Enterpolasyon hangi alanlarda uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Enterpolasyon

Kazanım

Enterpolasyon
uygulamalarını öğrenmek
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamalar yapmak.

Anahtar Kavramlar
•

Enterpolasyon
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Giriş
Enterpolasyon yöntemi yağış, derinlik, sıcaklık ve kirlilik gibi belli özelliklerin
yeryüzündeki dağılışını gösteren haritaların oluşturulması mekânın araştırılmasında sık sık
kullanılan bir yöntemdir. Belirli bir coğrafi özelliğin yeryüzündeki dağılışını gösteren
haritaların oluşturulmasında çalışma sahasının belli noktalarında yapılan ölçümler kullanılır.
Konumları doğru belirlenmiş ve yeterli sayıdaki noktalarda yapılan ölçümlerin sonuçları
uygulanan belli yöntemlerle arazi üzerindeki tüm noktalara ait değerlerin hesaplanmasında
kullanılır. Sonuçta belirli noktalardan alınan değerler kullanılarak ölçülen özelliğin tüm arazi
üzerindeki dağılışını gösteren haritalar üretilir.
Enterpolasyon kavramını çok genel kavramıyla bilinenden yardımıyla bilinmeyeni
bulma işlemi olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir ifadeyle koordinatları bilinen iki nokta
arasında ara değer bulma işidir. Doğru bir enterpolasyon için bilinenlerin özellikleri ve
yeterlilikleri ile sayıları son derece önemlidir. Bilinenler ile tanımlanan aslında CBS
verileridir. CBS’de enterpolasyon mekânsal olarak verilerin değerlendirilmesi ile yapılır.
Anlaşılacağı üzere, enterpolasyon uygulaması da bir veri topluluğu için söz konusudur. Bir
başka deyişle, enterpolasyon iki veya ikiden fazla veriye dayalı işlemdir.
Enterpolasyon ‘da kullanılan bilinen veriye ”Kontrol noktası” adı verilir.
Enterpolasyon ’da en az iki kontrol noktasına ihtiyaç vardır. Enterpolasyona katılan kontrol
noktalarının sayılarının artması, enterpolasyon güvenilirliğini artıran bir unsurdur.
Enterpolasyon ile bulunacak bilinmeyen nokta veya noktaların lokasyonunun kontrol
noktalarının arasında olma zorunluluğu yoktur. Hatta enterpolasyon ile kontrol noktaları
arasında birden fazla yeni bilinen nokta üretmek mümkündür. Bu imkân ve üretilen yeni
verilerin güvenirliği, kullanılan kontrol noktalarının lokasyon özelliklerine ve sayılarına
bağladır. Kontrol noktalarının oluşturduğu topluluğa enterpolasyon için “Veri dizini” adı
verilir.
Enterpolasyon ile mesafe (uzaklık), yükseklik, eğim vb. gibi mekânsal özelliklere ait
hesaplamalar yapılacağı gibi, insan faaliyetleri ve sosyal, ekonomik konulara ait uygun
verililer ile de enterpolasyon yapılabilir (Turoğlu, 2011:155).
Mevcutta var olan birçok enterpolasyon yöntemlerinden bazıları kitabın bu bölümünde
özetlenecektir.
7.1. Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği (Inverse Distance Weighted)
İlk olarak açıklanacak olan bu enterpolason yönteminde daha önceden tanımlanmış ve
bilinen örnek noktalarına ait veriler yardımıyla bilinmeyen veya tanımlanmamış noktalara ait
hücre değerlerini belirlemek amacıyla kullanılan enterpolasyon tekniklerinden biridir (Taylan
ve Damçayırı, 2016). Genel bir ifade anlatılacak olursa, verilen bir aralıktaki bilinen
değerlerden faydalanılarak bu aralık içerisindeki bilinmeyen değerlerin hesaplanması olarak
ifade edilebilmektedir (Vatansever ve Doğalı, 2011). Bu ifadeden haraketle İlgili hücrelerden
mesafe olarak uzaklaşan birbirinden farklı noktalar değerlendirilir ve mesafedeki artışa bağlı
olarak hücrelerin değeri hesaplanır. İstatistik olarak öngörülen değerler, yakın konumdaki
noktaların uzaklığı ve etki derecesinin bir işlevi olup, mesafenin artması neticesinde tahmin
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edilecek hücre üzerindeki etkisi ve önemi azalmış olur (Taylan ve Damçayırı, 2016; T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018; Kol & Küpçü, 2008, s. 71). Bu
metod ile mevcut verilerin genel dağılımı, anizotropi, eğilimi ve kümelenmesi gibi birçok
özellik incelenebilmektedir. Genel anlamda verilerin lokal olarak değerlendirilip, birbiri ile
kıyaslaması yapılmaktadır. Bu yöntem deterministik bir yöntem olarak nitelendirilmektedir
(Taylan ve Damçayırı, 2016; Arslanoğlu ve Özçelik, 2005).
Ters Ağırlıklı Mesafe (IDW) enterpolasyon yöntemi örneklemi alınan noktasal
verilerin enterpolasyon vasıtası ile ilişkili ağlarını üretmek için genelde kullanılan ortak
metotlardan biridir. “IDW” enterpolasyon yöntemi enterpole edilecek alanda mesafe olarak
yakın konumdaki noktaların uzak konumdaki noktalardan daha çok ağırlık derecesine sahip
olması temeline dayandırılmaktadır (Kol ve Küpçü, 2008, s. 71; T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü). Bu yöntem enterpole edilecek noktadan mesafe olarak
uzaklaştıkça ağırlığını da azaltarak ve örneklem noktalarının ağırlıklı ortalamasını da temel
alarak bir yüzey enterpolasyonu hesaplar. IDW yöntemleri arasında en bilinen yöntem ise
“Shaperd’s Metodu”dur (Turoğlu,2011: 156; Korkmaz Başel, vd 2013; Arslanoğlu ve
Özçelik, 2005; Yanalak, 2002; Zengin Kazancı ve Tanır Kayıkçı, 2014; T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018; Kol & Küpçü, 2008, s. 71).
7.2.Doğal Komşuluk Enterpolasyon Yöntemi (Natural Neighbors Interpolation)
Diğer bir enterpolasyon yöntemi olan “Doğal Komşuluk Enterpolasyon” yöntemi ise
ağırlıklı ortalamayı temel alarak çalışan bir enterpolasyon tekniğidir” (T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018; Kol & Küpçü, 2008, s. 72). Birçok yönden “Ters
Mesafe Ağırlıklı (IDW) enterpolasyon” tekniğine oldukça yakın nitelikler gösterir. Bu
yöntemde enterpole edilecek noktalar araştırılırken, örneklem noktaları arasındaki mesafeye
bağlı olarak noktaların ağırlıkları kullanır (Korkmaz Başel, vd 2013; Arslanoğlu ve Özçelik,
2005). Diğer yandan bu yöntemde düzensiz yoğunluğa sahip olan örneklem verisinin ayırılıp
kategorize edebilmesi, enterpolasyon tekniğinin genel gayelerine münasip olarak sayısal
enterpolasyon yöntemleri ile TIN fonksiyonlarını bir algoritmayla beraber kullanan ve özel
tanımlı parametrelere ihtiyaç duymayan oldukça kolay bir yöntemdir (Ankara Üniversitesi,
2018). Ters Mesafe Ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemine benzer niteliklere sahip olup bu
enterpolasyon metodu; “veri olarak ağırlıkların ortalaması yöntemini kullanmaktadır”. Bu
metot, bütün giriş değerleri arasındaki mesafeye bağlı olarak hesaplanan ağırlıklarından
enterpolasyon noktasının değerini tahmin etmek yerine giriş noktalarından Delaunay üçgeni
oluşturulur ve en yakınındaki bağlama noktaları seçilerek, enterpolasyon noktasının
çevresinde dışbükey bir şekil oluşturulur. Genel olarak bu yöntem örneklem verilerinin
düzensiz dağılıma sahip olduğu durumlarında kullanılmaktadır (Korkmaz Başel, vd 2013;
Arslanoğlu ve Özçelik, 2005; Taylan ve Damçayırı, 2016; Ankara Üniversitesi, 2018; Kol ve
Küpçü, 2008, s. 72-73).
7.3. Spline Enterpolasyon Tekniği
“Spline enterpolasyon yöntemi, IDW yönteminden farklı olarak değerlerin
ortalamasını almaktan ziyade sanki lastik bir yüzeyi bilinen noktalar boyunca geriyormuş
gibi, elastiki bir yüzey oluşturur”(Şekil 89) (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü, 2018, s. 73). “Bu germe etkisi sonucunda, eğer tahmin edilmiş değerler örnek
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veri içerisinde bulunan minimum değerlerin altında veya maksimum değerlerin üstünde
olacak şekilde ise kullanışlıdır” (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü,
2018). Bu şekilde Spline enterpolasyon yöntemi, örnek veriye eklenmemiş düşük ve yüksek
değerleri tahmin edebilmek adına kullanılabilir hale getirilmiş olur (Başçiftçi, vd, 2013; Kol
ve Küpçü, 2008; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018). Nihai
olarak spline interpolasyon yöntemi ile mevcut veri setinin tüm noktalarından geçen ve düşük
dereceye sahip polinomların yapısına uygun olarak düzgün değişen fonksiyonlarla, sürekli bir
uyumlama elde etmek ve buna dayalı olarak ara değer hesabı yapmak mümkündür (Kol ve
Küpçü, 2008, s. 73).
“Bu yöntem yükseklik, su derinliği haritası ve hava kirliliği grafiklerinde tercih edilir.
Bu fonksiyon kısa yatay mesafelerde büyük değişimlerin olduğu veriler için uygun değildir”(
Esri Türkiye, 2013; Yanalak, 2002; Başçiftçi, vd, 2013; Tural, 2011; Ankara Üniversitesi,
2018; Kol ve Küpçü, 2008, s. 74).

Şekil 89:Spline enterpolasyon yöntemi (Esri Türkiye, 2013)
7.4. Kriging Yöntemi
Kriging enterpolasyon yöntemi bilinen en yakın noktasal verilerin kullanımı ile diğer
noktalara ait verilerin tahmin edilmesine dayanan bir enterpolasyon yöntemidir (Tural, 2011;
Korkmaz Başel, vd, 2013; Yaprak ve Arslan, 2008).
Ağırlıklar, ölçümü yapılan noktalar ile tahmin edilecek olan noktalar arasındaki
mesafeye bağlı olarak belirlenir ve tüm alan için bir hesaplama yapılır (Ankara Üniversitesi,
2018; Anadolu Üniversitesi, 2011; Kol ve Küpçü, 2008, s. 73). “Noktalar arasındaki
mesafeler ve nokta yönlerinin oluşturduğu uzaysal ilişki dikkate alınarak veri yüzeyindeki
değişimine yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır” (Ankara Üniversitesi, 2018). Kriging
metodu ile hem doğrudan ölçüm değerleri hem de istatistiksel yöntemlerden faydalanılarak
otokorelasyon oluşturulabilir ve bilinmeyen noktalara ait öngörüler yapılabilmektedir. Başka
bir deyişle, uzaysal enterpolasyon yapılmaktadır (Ankara Üniversitesi, 2018). Bu metot
uzaysal ilişkileri kullanılarak hem tahminlerdeki hata oranlarını hem de aynı zamanda
yaklaşım miktarlarını da test edilebilmemize olanak sağlayan enterpolasyon yöntemidir
(Tural, 2011; Korkmaz Başel, vd, 2013; Yaprak ve Arslan, 2008; Ankara Üniversitesi, 2018;
Kol ve Küpçü, 2008, s. 73).
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Kriging yönteminin ana dayanağı bölgesel değişkenler teorisidir. Bu yöntemi diğer
enterpolasyon yöntemlerinden ayıran özelliği ise tahmini yapılan bir nokta ya da alan için bir
varyans değerinin hesaplanmasıdır (Tural, 2011; Korkmaz Başel, vd, 2013; Yaprak ve Arslan,
2008).

Şekil 118: Ordinary Kriging Yöntemiyle Yapılmış Bir Yağış Haritası
“Bugün Kriging yöntemleri yaygın olarak aşağıda sıralanan adlarla çeşitli alanlarda
kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemler;
−
−
−
−
−
−
−

Simple Kriging Yöntemi
Block Kriging Yöntemi
Cokriging Yöntemi
Disjunctive Kriging Yöntemi
İndicator Kriging Yöntemi
Ordinary (Punctual) Kriging Yöntemi
Universal Kriging Yöntemi” (Ankara Üniversitesi, 2018)

7.5. ENTERPOLASYON UYGULAMA
Bu bölüm ArcGIS Spatial Analiz modülündeki “Interpolate to raster” ile sürekli
yüzey oluşturma fonksiyonlarını, örnek veri setleri üzerinden anlamınıza yardımcı olmayı
amaçlamakatadır. Interpolasyon fonksiyonu ile mekâna ait örnek noktalardan (yağış, sıcaklık,
tuzluluk, pH, ozon, vb.) farklı istatistiksel yöntemleri kullanarak sürekli yüzeyler
oluşturabilirsiniz. Bu yöntem, tarım, orman, jeoloji ve çevre gibi sektörlerde
kullanabileceğiniz önemli bir mekânsal analizi fonksiyonudur (Esri, 2013).
1: “File > Open” butonunu kullanarak Uygulama Verileri klasöründe Uygulama 7 içindeki
Enterpolasyon.mxd proje dosyasını açınız.
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Şekil 119: İstasyonlar
2: “Arctoolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW (Inverse Distance
Weighted)” seçeneğine tıklayınız (Şekil 120). Açılan penceredeki değerleri aşağıdaki şekilde
ayarlayınız (Şekil 121) “Output raster” alanında oluşturacağınız raster’a “IDW_Nem” adını
vererek “Uygulama Verileri > Uygulama 7> IDW Enterpolasyon” klasörüne kaydediniz.
“OK” butonuna tıklayınız (Şekil 122.)
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Şekil 120: ArcToolbox Arayüzü
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Şekil 121: Arctoolbox Arayüzü

Şekil 122: IDW
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Şekil 123: IDW Sonuç
Böylece çalışma alanı içerisinde yer alan istasyonların ölçmüş olduğu nem değerleri
kullanılarak bilinmeyen noktalardaki nem değerlerini gösteren bir raster oluşturulmuştur.
Nemin yoğun olduğu alanlar kırmızı nemin az olduğu yerler mavi renklerinini tonları ile
gösterilmektedir (Şekil 123).
“Layers” üzerinde sağ tıklayarak “Activate” seçeneğini
Güneydoğu_iller katmanlarını ekranda görüntüleyiniz (Şekil 124).

seçerek

İstasyon

ve

Şekil 124: Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstasyonlar
Bu uygulamada Güneydoğu Anadolu bölgesinde her bir ildeki istasyonlardan alınmış
ortalama sıcaklık değerleri noktasal olarak gösterilmektedir (Şekil 124).
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4: “Geoprocessing > Environment > Processing Extent alanında Same as Layer
Güneydoğu_iller” seçeneğini seçerek “OK” butonuna tıklayınız (Şekil 125-126).

Şekil 125: Enviroment

Şekil 126: Environment Setting
5: “Arctoolbaox > Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW (Inverse Distance
Weighted)” seçeneğine tıklayınız. Açılan penceredeki değerleri aşağıdaki şekilde ayarlayınız.
“Output raster” alanında oluşturacağınız raster’a “İstasyon” adını vererek “Uygulama
Verileri > Uygulama 7> Sonuç” klasörüne kaydediniz. “OK” butonuna tıklayınız (Şekil
127).
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Şekil 127: IDW
6: “Table of Contents’de” Güneydoğu_iller katmanın çekini kaldırarak oluşturulan yağış
raster’ını inceleyiniz (Şekil 128).

Şekil 128 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ortalama Sıcaklık IDW Sonuç
7: “Arctoolbaox > Spatial Analyst Tools > Extraction > Extract By Mask”
fonksiyonuna tıklayınız (Şekil 129).
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Şekil 129: Extract By Mask
8: Açılan penceredeki alanları aşağıdaki şekilde ayarlayınız ve “OK” butonuna tıklayınız
(Şekil 130).

Şekil 130: Extract by Mask Arayüzü
İşlem bittikten sonra Sıcaklık raster’ı Güneydoğu Anadolu sınırına göre kesilmiş olarak
“Table Of Contents’de” ve “Data View’da” görüntülenmektedir (Şekil 131).
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Şekil 131: Ortalama Sıcaklık Raster
9: “Table of contents’de” “ıdw_Ort_Sicaklik” katmanını çekini kaldırınız.
“Extract_ıdw_2” katmanı üzerinde sağ tıklayarak “Properties’i” seçiniz. “Symbology”
alanında “Color Ramp’ten” istediğiniz bir renk skalasını seçiniz ve “OK” butonuna
tıklayınız (Şekil 132).
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Şekil 132: Color Ramp

Şekil 133: Renkli Ortalama Sıcaklık Haritası
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Uygulama Soruları
1. Meteorolojiden yağış ve sıcaklık verilerini alıp enterpolasyon uygulaması yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Enterpolasyon yönteminin ve çeşitlerinin ne olduğunu ve ArcGIS
yazılımında uygulaması yapıldı.

Bölüm Soruları
1)Enterpolasyon yöntemi ile aşağıdakilerden hangilerinin haritalarının oluşturulması
sağlanmaz?
A)Derinlik
156

B)Sıcaklık indisi
C)Nükleer Kirlilik
D)Yağış indisi
E)Mücavir alan
2)“Enterpolasyon ile mesafe(uzaklık), yükseklik, eğim vb. gibi mekansal özelliklere ait
hesaplamalar yapılacağı gibi, ,insan faaliyetleri ve sosyal, ekonomik konulara ait uygun
veriler ile enterpolasyon yapılabilir.” Yanda bilgisi verilen cümle doğru ? yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış

3) Aşağıdakilerden hangisi çevreleyen ölçülmüş değerlerden ağırlıkları oranında
yararlanarak bilinmeyen noktalara ait ölçümleri kestirerek hesaplamak için kullanılan
bir enterpolasyon tekniğidir?
a) IDW
b) Naturel Neighbors
c) Spline
d) Kriging
e) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisibilinen örnek noktalara ait değerlerin yardımıyla
örneklenmeyen noktalara ait hücre değerlerinin belirlenmesi için kullanılan bir
enterpolasyon tekniğidir?
a) IDW
b) Naturel Neighbors
c) Spline
d) Kriging
e)Snaping
5)IDW yönteminin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ters Merkezli Mesafe
B)Çift Ağırlıklı Mesafe
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C)Ters Ağırlıklı Mesafe
D)Ortak Ağırlıklı Mesafe
E)Çift Merkezli Mesafe
6)Kriging yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bir
kriging yöntemidir?
A)Simple Kriging
B)Snapkriging
C)Merge Kriging
D)Doublekriging
E)Drkriging
7) Aşağıdakilerden hangisi Kriging yöntemlerinden biri değildir?
a) Simple
b) Ordinary
c) Universal
d) Sink
e) Block
8)Kriging yönteminin temeli ………… değişkenler teorisine dayanır. Yanda verilen boşluğa
tamamlayınız.
A)Yerel
B)Bölgesel
C)Ulusal
D)Uluslararası
E)Kırsal

9) Armap’te yapılan enterpolasyon analizden sonra çalışma sınırına göre kesme
işleminde hangi sıralamayı kullanırız?
a) Arctoolbaox > Spatial Analyst Tools > Extraction > Extract By Mask
b) Arctoolbaox > Spatial Analyst Tools > Extraction > Polygon
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c) Arctoolbaox >3D Analyst Tools > Extraction > Extract By Mask
d) Arctoolbaox > Spatial Analyst Tools > Conditional > Extract By Mask
e) Arctoolbaox > Server Tolls> Extraction > Extract By Mask
10) Enterpolasyon ‘da kullanılan bilinen veriye ne ad verilir?

Cevap 1) e 2) a 3) d 4) a 5) c 6) a 7) d 8) b 9) a 10)Kontrol noktası
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8. GPS VERİLERİNİN ARCMAP ORTAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, saha çalışmasından elde edilen GPS verilerinin Arcmap ortamına
aktarılımı anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.GPS verisi nasıl elde edilir?
2. GPS verileri CBS yazılımına aktarılıma hangi yollarla olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

GPS verinin CBS’ye aktarımı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

GPS verisi kullanımı ve
aktarımı
uygulamalarını Örnek uygulamalar yapmak.
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•
•

GPS
Arcmap
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Giriş
Bu bölümde Global Position System (GPS) ile elde edilen veriler ArcGIS ortamına
atılarak çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Bu uygulamalar iş hayatının temellerini oluşturan
uygulamalardır. Bu bağlamda öncelikle GPS teknolojisi hakkında kısa bir bilgi verildikten
sonra ArcGIS ortamında GPS verileri ile uygulamalar yapılacaktır.
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8.1.GPS Nedir?
Genel ifadelerle tanımlanacak olursa “GPS herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi
bir yerinde bulunan bir kullanıcının dünya üzerindeki konumunu belirleyen ve en az 4
uydudan alınan kod-faz, varış zamanının ölçülmesi esasını temel alan bir uydu ölçüm
sistemidir”(Karaali ve Yıldırım, 1996).
Bu sistem ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığınca navigasyon
amacıyla geliştirilmiş ve daha sonraki süreçte bilim adamları tarafından geliştirilerek jeodezik
problem çözmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Karaali ve Yıldırım, 1996).
GPS yöntemi ile ülkenin jeodezik ağlarının ölçülmesi ve bu ölçümlerin sıklaştırılması,
detay ölçümleri, CBS için veri toplama, aplikasyon uygulamaları gibi geniş bir alanda
kolaylık sağlayan, araştırmalara ekonomiklik ve hız getiren yöntem olarak oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır (Karaali ve Yıldırım, 1996).
8.2. GPS Bileşenleri

Şekil 134: GPS Bileşenleri
8.3.Uzay Bölümü:
GPS bileşenlerinden ilki olan “Uzay Bölümü” GPS uydularının bir araya gelmesi ile
oluşmaktadır. Burada uydular; “birbirleri ile 60° ve ekvatorla 55° açı yapan, 6 yörüngedeki 24
uydu, 12 saatte yörüngesini tamamlamaktadır”. Bu neticede GPS kullanıcısı, dünyanın
herhangi bir noktasında herhangi bir zamanda en az 5 ile 8 arasındaki bir sayıda uydulara
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ulaşabilmektedir. Bahse konu olan bu uyduların yer düzleminden yüksekliği ise yaklaşık
20,200 km’dir (Karaali & Yıldırım, 1996).
8.4.Kontrol Bölümü:
GPS kontrol bölümünde, ana kontrol istasyonu, izleme istasyonları ve yer kontrol
istasyonları olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Bu bölümde Yerdüzlemindeki belirlenen
istasyonların, uydu saat düzeltmelerini ve uyduların yörügeleri hesaplanır. Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki ana kontrol merkezi düzeltilmiş verileri uydulara yükleyerek kontrol işlemini
gerçekleştirir (Karaali & Yıldırım, 1996).
8.5. Kullanıcı Bölümü:
GPS’lerin kullanıcı bölümü, yeryüzünde kullanılan alıcı setleri tarafından
oluşturulmaktadır. Bu bölümde temel mantık olarak GPS uydularının gönderdiği bilgileri
alabilen GPS alıcıları ve bunların fonksiyonel araç ve teçhizatlarından oluşmaktadır (Karaali
& Yıldırım, 1996).
GPS ile yapılan bazı uygulamalar:
• GIS Uygulamaları
• Acil Servisler Uygulamaları
• Araç Takip Sistemleri
• Doğa Sporları Faaliyetleri
• Havacılık Uygulamaları
• Deformasyon
• Veri Toplama İşlemleri
• Navigasyon Sistemleri
• Ölçme Sistemleri
• Tarım Uygulamaları
• Fotogrametri Uygulamaları
8.6.ArcGIS Uygulama
Bu bölümde ArcGIS programına GPS ile elde edilen noktalar atılarak, noktaların
birleştirilerek anlamlı bütün oluşturması işlemleri uygulanacaktır. Bunun için ArcGIS
programı çalıştırılır. GPS ile elde edilen noktalar excel ortamında hazırlanır (Şekil 135).
ArcGIS programında ana menüden “File > Add Data > Add XY data” sekmesine tıklayınız
(Şekil 136).
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Şekil 135: Excel Dosyası

Şekil 136: Add Data
1: Karşımıza gelen ekranda klasör işaretine tıklayarak excel formatında hazırlamış
olduğumuz noktalar açılır ve altında yer alan X kolonuna X değerleri, Y kolonuna Y
değerleri, Z kolonuna Z değerleri seçilir (Şekil 137).
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Şekil 137: Add XY Data
2: Daha sonra alınan koordinat noktalarına koordinat eklemek için “edit” seçeneğine
tıklanır (Şekil 138). Burada hangi koordnat sistemi ile çalışılmak isteniyorsa o seçilir.
Koordinat sistemi arama kısmına “TUREF_TM36” yazılarak arama butonuna tıklayınız ya
da “import” seçeneği ile de daha önce çalışmış olduğunuz herhangi bir verinin koordinat
bilgisini “import” edebilirsiniz (Şekil 138).

Şekil 138: Spatial Reference Properties
Ekleyeceğimiz koordinat sistemini seçtikten sonra “OK” seçeneğine tıklayınız (Şekil 139).
Excel de hazırlanmış koordinat bilgileri ArcGIS’e bu şekilde aktarılmış olacaktır (Şekil 140).
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Şekil 139: Koordinat Bilgisi

Şekil 140: Koordinatlara Göre Alınan Noktalar
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Eklediğimiz koordinatlar noktaları ilk bakışta anlamsız gelebilir ancak eklenen bu
koordinat noktaları bir binanın köşe kenar koordinatlarıdır. Şimdi bu noktaları poligon’a
dönüştürme işlemleri uygulanacaktır.

Şekil 141: Arc Toolbox Arayüzü
3: “ArcToolbox>Features>Points To Line” tooluna tıklayınız (Şekil 141). “Input Features
e Yapı_Köşekenar_Koordinat” seçiniz “Output Feature Class > Uygulama Verileri\
Uygulama 8>Yapı_geometrisi_poligon.shp“ seçiniz “Close Line” seçeneğinin tikini atıp
“OK” seçeneğine tıklayınız (Şekil 142).
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Şekil 142: Points To Line Arayüzü

Şekil 143: Point To Lines Sonucu
4: Oluşturulan poligona “Basemap” katmanı çağırarak yapının geometrisini kontrol
edebiliriz.
“Add Data” sekmesinden “Basemap” seçeneği tıklanır açılan arayüzde “Imagery”
seçilerek “basemap” ekranı görüntülenebilir (Şekil 144-145).
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Şekil 144: Basemap Ekleme İşlemi

Şekil 145: Add Basemap
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Şekil 146: Arcmap Arayüzü
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Uygulama Soruları
1. GPS verilerini Arcmap dışındaki farklı yazılımlarına da aktarımını sağlayanız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, GPS verilerinin Arcmap yazılımına aktarımını detaylı olarak
anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1.GPS Nedir?
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2. GPS Bileşenleri nelerdir?
3. GPS’in uzay bölümü hakkında bilgi veriniz?
4.GPS ile yapılan bazı uygulamalara örnekler veriniz?
5. Excel formatında hazırlanan noktalar ArcGIS’e nasıl aktarılır?
6) GPS’in açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Global Paper System
B)Global Position System
C)Great Position System
D)Great Paper System
E)Global Printing System
7) GPS ölçümü için en az kaç uyduya ihtiyaç vardır?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
8) Uyduların yeryüzünden yüksekliği yaklaşık olarak kaç km’dir?
A)10.200
B)20.200
C)30.200
D)40.200
E)50.200
9) X Y verilerini eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Add XY data b) Clear XY data C) Add route events D) Make XY Data E) Export
XY data
10)GPS ile yapılan bazı uygulamalar GIS Uygulamaları, Veri toplama uygulamaları, Araç
Takip sistemleri, Navigasyon uygulamaları, Ölçme teknikleri, Acil servisler vb.’dir. ifadersi
doğru mu yanlış mı?
A)Doğru B)Yanlış
176

Cevaplar

•

1) GPS herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir noktasında bulunan bir
kullanıcının dünya üzerindeki konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan alınan kodfaz, varış zamanının ölçülmesi esasını temel alan bir uydu ölçüm sistemidir
2)
Uzay bölümü
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıcı bölümü
Kontrol bölümü
3) GPS uydularından oluşmaktadır. Birbirleri ile 60 derece ve ekvatorla 55 derece açı
yapan 6 yörüngedeki 24 uydu, 12 saatte yörüngesini tamamlamaktadır. Dolayısıyla
GPS kullanıcısı, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda en az 5 ile 8
arasında uyduya ulaşabilmektedir. Uyduların yer yüzeyinden yüksekliği ise yaklaşık
20,200 km’dir.
4)
GIS Uygulamaları
Acil Servisler Uygulamaları
Araç Takip Sistemleri
Doğa Sporları Faaliyetleri
Havacılık Uygulamaları
Deformasyon
Veri Toplama İşlemleri
Navigasyon Sistemleri
Ölçme Sistemleri
Tarım Uygulamaları
Fotogrametri Uygulamaları

5) ArcGIS programında ana menüden File > Add Data > Add XY data denilir.
6) b 7) d 8) b 9)a 10)a
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9. TOPOGRAFYA HARİTASI OLUŞTURMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Topoğrafya haritasının Arcmap yazılımında nasıl yapıldığını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Topoğrafya nedir?
2. Topoğrafyayı oluşturan unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Topoğrafya haritası yapımı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Uygun CBS verileri ile
Örnek uygulamalar yapmak.
topoğrafya haritası yapmak
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Anahtar Kavramlar
•
•

Topoğrafya
Arcmap

182

Giriş
Bu bölümde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için önem arz eden topoğrafya hakkında temel
bilgiler edinip sonrada ArcGIS ’te bir topoğrafya haritası nasıl oluşturulur buna bakacağız.

9.1. Harita Nedir?
“Harita, fiziksel oluşumun (yeryüzünün ya da diğer başka gezegenlerin tamamının ya
da bir bölümünün) düzlem üzerine, belirli ölçekle küçültülmüş, objelerin birbirleriyle
ilişkilerinin korunarak, genelleştirilerek ve açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel
kurallarla izdüşüm alan olarak tanımlanan bilgi aracıdır” (Turoğlu, 2011; Elibüyük, 2002, s.
43).
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Şekil 147: Ortofoto
9.2. Topoğrafya Kavramı
Yeryüzünde ya da yeryüzüne yakın alanlarda doğal veya yapay noktalarla, bunların
oluşturmuş olduğu nesnelerin belirli karşılaştırma düzlemi ya da yüzeyine göre konumlarının
belirlenmesi ve belirli oran (ölçek) dâhilinde küçültülerek kâğıt üstüne aktarılması için gerek
olan arazi ölçümleri ile ilgilenen çizim ve hesap yöntemleridir.
Kâğıtdaki sayısal ve geometrik değerlerin türlü mühendislikler için araziye uygulanabilir
olması da Topografya dersinin konu başlıkları içindedir.
9.3. Ölçü Birimleri – Uzunluk Birimleri
Bazı uzunluk birimlerinin birbirine dönüştürülmesi işlemi sonucunda elde edilen yeni değerler
aşağıda görülmektedir.
• 1 km = 1000 m
• 1 hm = 100 m
• 1 dm = 10 m
• 1 dm = 1/10 m
• 1 sm = 1/100 m
• 1 mm = 1/1000 m
Ø
Ø
Ø
Ø

Mikron (µ) =10-3 mm =10-6
1 Coğrafi mil =(4′ dakikalık meridyen yayı) ≅7421,5 m
1 Kara mili =1760 Yarda ≅1609 m
1 İnc ≅ 0,0254 m =1 Parmak
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9.4. Ölçü Birimleri – Alan Birimleri

Şekil 148: Alana ölçü birimleri
9.5. Ölçü Birimleri – Açı Birimleri

Şekil 149: Açı Birimleri
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9.6. Ölçek
“Ölçek, harita (plan) üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzunluğun, arazi üzerindeki
karşılıklarını ifade eden gerçek uzunluğa oranınıdır” (Turoğlu, 2011; Elibüyük, 2002)
(Denklem 1).
Denklem 1: Ölçek hesaplama formülü
Ö𝑙ç𝑒𝑘 =

𝐻𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑈𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘
𝑆′
1
=
=
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑈𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘
𝑆
𝑀

Plandaki 1 cm’lik uzunluk gerçekte 50 m’ye karşılık geliyorsa;
Ö𝑙ç𝑒𝑘 =

1
1 𝑐𝑚
1 𝑐𝑚
=
=
𝑀
50 𝑚
5000 𝑐𝑚

Şekil 150: Ölçek hesaplama formülü
Harita ve Plan üzerindeki alanla buna arazideki karşılığını ifade eden gerçek alanla arasındaki
bağıntı:
(𝑆 > )<
1
𝐹>
=
=
(𝑆 )<
𝑀<
𝐹
1
𝐹′
A
=
𝑀<
𝑓

Örnekler
Bir demiryolu ağında 275 m olarak ölçülen demiryolu boyu harita üzerinde 274,5 mm olarak
ölçüldüğüne göre harita ölçeğini bulunuz.
1
𝑆>
=
𝑀
𝑆
1
0.2745
1
1
=
=
=
𝑀
275
1001.8
1000
Bir gölün su toplama sahası 1:5000 ölçekli bir harita üzerinde 27.4 cm2 olarak ölçülmektedir.
Gölün gerçekte kapladığı alan kaç dönümdür?
1
𝐹>
=
𝑀<
𝐹
𝐹 = 0.00274 × (5000)< = 68500 𝑚<

1000 m2 = 1 dönüm
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𝐹 = 68,5 𝑑ö𝑛ü𝑚

9.7. Ölçek Türleri
1. Geometrik Ölçek
2. Doğrusal Ölçek
3. Oransal Ölçek türleridir.
Ölçeklerine göre plan ve haritalar;
•
•
•
•

“Planlar (1:500 – 1:1000)”
“Büyük Ölçekler (1:1000 – 1:100000)”
“Orta Ölçekler (1:100000 – 1:500000 arasında)”
“Küçük Ölçekler (1:500000 ve daha küçük)” (Eser Ünaldı, 2012; İnal, vd 2016).

9.8. Haritaların Sınıflandırılması
1. Genel Haritalar
a. Topoğrafik, Deniz, Uçuş, Atlaslar
2. Özel Haritalar
a. Sosyoekonomik, Jeolojik, Askeri, Hidrografik, Yerleşim, Nüfus,
3. Konularına Göre Haritalar
a. Topoğrafik Haritalar (Yeryüzünün doğal biçimini gösteren)
b. Tematik Haritalar (toprak, İklim, orman, şehir, trafik, …vb.) (Eser Ünaldı, 2012).
9.9. Topoğrafik Haritalar
Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde eş
yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara
topoğrafik haritalar denir. Topoğrafik haritalar üzerinde, yeryüzünde bulunan tüm unsurlar
kendilerine özgü simgelerle işaretlenmişlerdir. Örneğin: yollar, yerleşim yerleri, çeşmeler,
enerji nakil hatları, ... vs (Url-1) (Eser Ünaldı, 2012).
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Şekil 151: Eşyükseklik eğrileri ile topoğrafya arasındaki ilişki (Url-1)
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9.10. ArcGIS ile Topoğrafik Harita Yapımı
1: “Add Data > Uygulama Verileri> Uygulama 9” klasöründeki dem, hillshade,
akarsu, göl ve yerleşme verilerini açınız.

Şekil 152: Add Data
2: “Table Of Contents > Layers > Dem” verisinin üzerinde çift tıklayıp “Symbology”
tıklayınız (Şekil 153).
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Şekil 153: Layer Properties
3: “Symbology > Classified” tıklayarak yeniden sınıflandırma yapılır (Şekil 154).

Şekil 154: Layer Properties
4: “Classes” istediğimiz sınıflandırma sayısını belirleriz “Classify> Break Values” isteğimiz
değerleri gireriz ve “OK” seçeneğine tıklayınız (Şekil 154-155).
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Şekil 155: Classfication
5: “Color Ramp” renk aralıklarını belirleriz UYGULA- TAMAM’a tıklayınız (Şekil
155). Burada renklerin üzerine çift tıklayarak renkler yükselti için oluşturulan renkler manuel
olarak da seçilebilir (Şekil 156).

Şekil 156: Layer Properties
6: “Layer Properties > Display > Transparency” tıklayarak uygun bir yüzde (%)
değer vererek dem görüntüsünü şeffaflaştırarak haritamızı elde etmiş oluyoruz (Şekil 157).
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Şekil 157: Layer Properties

Şekil 158: Topoğrafya Haritası
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Uygulama Soruları
1. ArcGIS ve farklı yazılımlarda topoğrafya haritası yaparak karşılaştırma yapınız.

193

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Arcmap yazılımında topoğrafya haritası yapımı uygulamalı olarak
anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1. Harita nedir?
2. Ölçek nedir?
3. Haritaları sınıflandırınız?
4. Bir katmanı ArcGIS ortamnında nasıl şeffaflaştırırsınız?

5)Aşağıdakilerden hangisi Tematik haritalardan değildir?
A)İklim
B)Toprak
C)Turizm
D)Orman
E)Jeoloji
6)I.Planlar
II.Büyük ölçekler
III.Orta ölçekliler
IV.Küçük ölçekliler
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 1:1.000.000 ölçekli haritalardan daha
büyük ölçeğe sahiptir?
A)Yalnız I
B)I v e II
C)I ve III
D)Yalnız III
E)III ve IV
7) haritaların şeffaflaştırmak için Transparency arayüzü kullanılmaktadır. İfadesi Doğru mu?
Yanlış mı?
A) Doğru B)Yanlış
8) Haritalarda istediğimiz yükselti değerlerini aşağıdaki hangi arayüzle girebilmekteyiz?
A) Layer B)Classify C) Symbology D) Table Of Contents E)Dem
9)Büyük ölçekli Haritalar 1/10000 ile 1/5000000 arasındadır. Doğru mu ? Yanlış mı ?
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A)Doğru B) Yanlış
10)Aşağıdakilerden hangisi tematik haritalardandır ?
A)yerleşim B)Atlaslar C) Topografik D) Deniz E) İklim

Cevap
1) Harita, fiziksel oluşumun (yeryüzünün ya da diğer başka gezegenlerin tamamının ya da bir
bölümünün) düzlem üzerine, belirli ölçekle küçültülmüş, objelerin birbirleriyle ilişkilerinin
korunarak, genelleştirilerek ve açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel kurallarla izdüşüm
alan olarak tanımlanan bilgi aracıdır.
2) Ölçek, harita (plan) üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzunluğun, arazi üzerindeki
karşılıklarını ifade eden gerçek uzunluğa oranınıdır.
3)
Genel Haritalar, (Topoğrafik, Deniz, Uçuş, Atlaslar)
Özel Haritalar, (Sosyoekonomik, Jeolojik, Askeri, Hidrografik, Yerleşim, Nüfus)
Konularına Göre Haritalar, (Topoğrafik Haritalar (Yeryüzünün doğal biçimini gösteren)
Tematik Haritalar (toprak, İklim, orman, şehir, trafik, …vb.)
4) Layer Properties > Display > Transparency tıklayarak uygun bir yüzde (%) değer vererek
dem görüntüsünü şeffaflaştırarak haritamızı elde etmiş oluyoruz.
5) E, 6) B 7)A 8)B 9)b 10)E
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10.YENİDEN SINIFLANDIRMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, elimizde bulunan ya da yapmış olduğumuz haritaları yeniden
sınıflandıracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeniden sınıflandırma ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Yeniden Sınıflandırma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Uygun haritalarla yeniden
Örnek uygulamalar yapmak.
sınıflandırma öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•
•

Sınıflandırma
Arcmap

200

Giriş
Yüzey analizleri sonucunda ortaya çıkan eğim, bakı ve interpolasyon sonrasında
oluşturulan sürekli yüzeyler ESRIGRID raster formatında oluşturulmaktadır. Bu raster veriler,
“Value” değerlerinden “floating” (ondalıklı) değerlere sahiptirler. Yeniden sınıflandırmanın
ardından bu değer aralıklarına “integer” (tam sayı) değerleri atanır. Yeniden sınıflandırmanın
ardından oluşturulan bu veri, integer değerler üzerinden görüntülenmekte ya da bu değerler
üzerinden analizleri gerçekleştirilmektedir.

Girdi hücre değerleri yeni oluşan hücre değerleriyle değiştirilen bir fonksiyondur.
“Yeniden sınıflandırma, raster verilerin, değerlerine ait aralıkların tekli değerler içine
gruplanmasını ve yorumunun kolaylaştırılmasını sağlamak maksadı ile oldukça yaygın
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kullanılan bir metottur” (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018).
Örnek verecek olursak; 1 ile 100 arasındaki değerleri 1 adlı başlık altına alınması, 101 ile 200
arasındaki diğer değerlerin de 2 adlı başlık altında toplanması suretiyle oluşturulan kategorize
etme işlemidir. Bu işlem başlıklar arasında yer alan verilerin aralıklarına ait uzamsal
yayılımın yorumlanması daha kolay olabilmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü, 2018; Kol ve Küpçü, 2008, s. 80).
Bu uygulama ile en uygun alanların belli ölçüte göre belirlenmesi sırasında elde edilen
haritaların yeniden sınıflandırılması gösterilecektir. Uygulama ile en uygun okul yeri için
oluşturulan haritalar istenilen özelliğe göre yeniden sınıflandırılacaktır.
10.1 Yeni Okul Yeri Seçimi
Örneğin bir senaryo gereği yeni bir okul yapılmak istenmektedir. Bu okul yeri için en uygun
alanlar belirlenecektir. Buna göre 3 tane katman ve her bir katman içinde 3 tane kriter
belirlenmiştir.
1. Eğimi az olan yerler seçilmelidir.
2. Var olan okullara uzak olmalıdır.
3. Belli arazi kullanım sınıfları seçilmelidir.

No

Katman Adı

Katman Tipi

Kriter

1

Yükselti

Raster

Yükseltisi ve eğimi az olan yerler

2

Okullar

Vektör

Var olan okullara uzak yerler

4

Arazi kullanımı

Raster

Belli arazi kullanım sınıfları

Kullanılacak modüller “3D Analyst” ve “Spatial Analyst’in” bir kısmıdır.
Kullanılacak katmanlar ise; Yükselti, Okullar, Arazi kullanımıdır.
“Uygulama Verileri > Uygulama 10 > reclassify” klasörünün içinde yer alan Yükselti,
Okullar, Arazi kullanımı verileri açılır.
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Şekil 159: Add Data
Veriler açıldıktan sonra genel görünüm şekil 159’dadir.
Veriler açıldıktan sonra okul yazan katmana sağ click yapılarak “properties >sembology”
seçilerek schools katmanın nokta görünümü değiştirilir (Şekil 160).

Şekil 160: Properties
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“Symbol Selector” menüsünde school diye arama yapılır ve çıkan sembolü seçerek “OK”
seçeneğine tıklayınız (Şekil 161).

Şekil 161: Symbol Selector
Çalışmada üretilecek bütün raster verilerinin sınıf sayısını 10 olarak düzenlenecektir.
Çalışmada üretilecek bütün raster katmanların hücre büyüklüğünü 30 metre olarak
ayarlanacaktır.
10.2. Gölgeleme (Hillshade) katmanının üretilmesi
Yükselti katmanı kullanılarak hillshade katmanı üretilecektir. Bunun için ArcGIS
toolbox’da “3D Analyst Tools>Raster Surface>Hillshade” seçilir (Şekil 162). “Hillshade”
seçildikten açılan pencerede “Input raster” bölümüne “dem_elbistan” rasteri seçilir.
“Output raster” bölümüne çıktı raster verinin nereye kaydedileceği seçilir (Şekil 163).
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Şekil 162: Arctoolbox

Şekil 163: Hillshade
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Şekil 164: Environments

Şekil 165: Environment Setting
Ayrıca hücre büyüklüğünü ayarlamak için “Environments” seçeneği seçilerek (Şekil
164) “Processing Extend” seçilerek “Extend” seçeneği “Same as layer elevation” seçilirek
(Şekil 165) aynı zamanda yine “Environments” menüsü altında yer alan “Raster Analyst”
seçeneği seçilerek “As Specified Below” seçilir ve alttaki hücreye 30 değeri girilir (Şekil
166).
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Şekil 166: Raster Analysis
Böylelikle “Hillshade” katmanı oluşturulmuş olur.
10.3. Eğim (Slope) katmanının üretilmesi
Yükselti katmanı kullanılarak “slope” katmanı üretilecektir. Bunun için ArcGIS
toolbox’da “3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope” seçilir (Şekil 167). “Slope”
seçildikten açılan pencerede “Input raster” bölümüne “dem” rasteri seçilir. “Output
raster” bölümüne çıktı raster verinin nereye kaydedileceği seçilir (Şekil 168). Ayrıca hücre
büyüklüğünü ayarlamak için “Environments” seçeneği seçilerek “Processing Extend“
seçilerek “Extend” seçeneği “Same as layer elevation” seçilirek aynı zamanda yine
“Environments” menüsü altında yer alan “Raster Analyst” seçeneği seçilerek “As
Specified Below” seçilir ve alttaki hücreye 30 değeri girilir (Şekil 169-170).
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Şekil 167: Arc Toolbox

Şekil 168: Slope
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Şekil 169: Environment Settings

Şekil 170: Raster Analysis
10.4. Okullara Uzaklık Mesafelerinin Belirlenmesi
Okullara
olan
mesafenin
belirlenmesi
işleminde;
“Spatial
Analyst
Tools>Diastance>Euclidean Distance” seçilir (Şekil 171). Karşımıza gelen ekranda “Input
raster or feature source data” kısmına “okul.shp” katmanı seçilir. “Output distance”
raster kısmına oluşturulacak katmanın nereye kaydedileceği seçilir. “Output Cell Size”
kısmına 30 yazılarak oluşturulan rasterin hücrelerinin 30x30 metre olması sağlanır (Şekil
172). Ayrıca hücre büyüklüğünü ayarlamak için “Environments” seçeneği seçilerek
“Processing Extend” seçilerek “Extend” seçeneği “Same as layer elevation” seçilirek aynı
zamanda yine “Environments” menüsü altında yer alan “Raster Analyst” seçeneği seçilerek
“As Specified Below” seçilir ve alttaki hücreye 30 değeri girilir (Şekil 173-174).
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Şekil 171: Arc Toolbox

Şekil 172: Euclidean Distance
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Şekil 173: Environment Settings

Şekil 174: Raster Analysis
İşlem sonucunda üretilen mesafe katmanı aşağıdaki gibi olmalıdır (Şekil 175).
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Şekil 175: Arc Toolbox
10.5. Yeniden Sınıflandırma (Reclass) Katmanının Üretilmesi
Eğim katmanından yeni eğim katmanı, okula uzaklık katmanından yeni uzaklık
katmanını ve arazi kullanım haritasından yeni kullanım haritası üretilmesi
gerçekleştirilecektir. Yeniden sınıflandırmada toplamda 10 ölçek kullanılacaktır.

İstek durumu

Yeni
Sınıf
Değerleri
1
2
3
4
5
6
7
8

Bir katmandaki değerin
10 ölçeğe göre yeniden
sınıflandırılması

En az
istenen

Örneğin Eğim Katmanı için;
Yeni okul yeri için eğimi az olan
yerler tercih edilmekte ve bu
nedenle eğimi az olan yere en
yüksek değer (10) verilmelidir.
En fazla
istenen

9
10

10.6. Eğim Katmanının Yeniden Sınıflandırılması
Yeni okul yer seçimi için, “3D Analyst Tools>Raster Reclass>Reclassify” seçilir
(Şekil 176). Açılan ekranda “Input raster kısmına slope” katmanı seçilir.
“Reclassification” bölümünde yer alan, eğimi az olan tercih edileceği için değerleri ters
çevirmek için “reverse new value” botununa tıklayınız. “Output raster” kısmından
kaydedilerek yer seçiniz “OK” seçeneğine tıklayınız (Şekil 177).
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Şekil 176: Arc Toolbox
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Şekil 177: Reclassify
Sonuçta üretilen yeniden sınıflandırma katmanı oluşturulmuş olur (Şekil 178).

Şekil 178: Reclassify Sonuç
10.7. Arazi Kullanım Katmanının Yeniden Sınıflandırılması
“3D Analyst Tools>Raster Reclass>Reclassify” seçilir. Açılan ekranda “Input
raster” kısmına “landuse” katmanı seçilir. Nehir yatağı ve Maden çıkarma alanları
katmanlarını silmek istiyoruz. Sonuçta Nehir yatağıalana ve maden ocaklarının olduğu
alanlara okul yapılmaz. Bu yüzden “Delete Entries” ile seçili katman silinir. “Output
raster” kısmından kaydedilecek yer seçilir ve “OK” seçeneği seçilir (Şekil 179).
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Şekil 179: Reclassification
Sonuç olarak yeni arazi kullanım katmanı oluşturulmuş olur (Şekil 180).

Şekil 180: Recclassify Sonuç
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Uygulama Soruları
1. Farklı veri tipleri bulup yeniden sınıflandırma uygumalası yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Arcmap yazılımında yeniden sınıflandırma uygulamasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Reclassify (Yeniden Sınıflandırma) nedir?
2. Yeni bir okul yeri seçimi yapılacaktır bunun için en uygun alanın
belirlenmesinde kullanılacak 3 kriter yazınız?
3. Hillshade (Gölgeleme) katmanı nasıl üretilir?
4. Slope (Eğim) katmanı nasıl üretilir?
5. Yapılan uygulamada okula uzaklık mesafesi ArcGIS’te nasıl belirlenmiştir?
6)Uzaklık mesafelerin belirlenmesinde aşağıdaki hangi araç kullanılmaktadır.?
A)ArcScene
B)Euclidean Distance
C)Hillshade
D)Slope
E)Aspect Distance
7) Bir haritayı yeniden sınıflandırılmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?
A) Rotate B) Classify C) Edit D) Reclassify E) Transparency,
8) yeni okul vb. yer seçimi için kullanılan 3D Analyst Tools >…………….> Reclassify
sekmelerinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir ?
A) Raster Reclass
Reclass

B) Vektör Reclass C) Polygone Reclass D) polyline Reclass E) Point

9)
analizi yapılmıştır. Doğru mu? Yanlış mı?

yandaki görselde mesafe

A)Doğru B)Yanlış
Cevap
1) Girdi hücre değerleri yeni oluşan hücre değerleriyle değiştiren bir fonksiyondur.
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•
•
•

2)
Eğimi az olan yerler seçilmelidir.
Var olan okullara uzak olmalıdır.
Belli arazi kullanım sınıfları seçilmelidir.
3) Arcgis toolbox’da 3D Analyst Tools>Raster Surface>Hillshade seçilir.
4) Arcgis toolbox’da 3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope seçilir.
5) Okullara olan mesafenin belirlenmesi işleminde; Spatial Analyst
Tools>Diastance>Euclidean Distance seçilir
6) B 7) D 8) A 9)A
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11. UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Arcmap’te alan ve uzunluk hesaplamaları yapılacaktırç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. CBS yazılımı olan ArcGIS ‘te alan ve uzunluk hesaplaması nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Alan Hesaplama

Vektör ve raster verilerin
Örnek uygulamalar yapmak.
alanını hesaplama

Uzunluk Hesaplama

Vektör verilerin uzunluğunu Araştırma yaparak, okuyarak,
hesaplama
düşünerek, uygulayarak.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Alan
Uzunluk
Hesaplama
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında birçok harita üzerinde gerek iki nokta gerekse
çoklu noktalar arasında uzunluk hesaplamaları yapılabileceği gibi belirlenen bölgelerin
alanları da ölçülür.
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Birçok çalışmada alan ve uzunluk hesaplamak önemli yer tutar. Yapılacak olan raster
veri üzerinden alan hesaplama bazen çalışma alanının tamamı (yükselti katmanın bütün
alanının tamamını) hesaplama yapılabilir. Bazen de çalışılan alan üzerindeki belirli sınıfların
ve alanların (aynı alan yükselti kuşaklarına veya basamaklarına ayırarak) her birinin ne kadar
alan kapladığının ayrı ayrı hesaplanması istenilebilir.
11.1. Gölgeleme (Hillshade) Katmanının Oluşturulması
Yükselti katmanı kullanılarak “Hillshade” (kabartı) katmanı oluşturulacaktır. Bu
kapsamda öncelikle ArcGIS programını çalıştırıyoruz.
“Uygulama Verileri >Uygulama 11” klasörü içindeki radar ve yükselti katmanları “add
data” butonu ile açılır (Şekil 181).

Şekil 181: Verilerin açılması
Şekil 153: Özelliklerin değiştirilmesi
“3D Analyst tools” yardımıyla “hillshade” katmanı oluşturulacaktır. Bunun için “3D
Analyst Tool> Raster Surface> Hillshade” seçilir. Karşımıza gelen ekranda “Input raster”
kısmına yükselti katmanı girilir. Bu kısımda “Environments” seçilir ve “Processing
Extend” seçilir ve “Extend” kısmına “Same As Layer SYM” katmanı seçilir (Şekil 182).
Bu işlemden sonra “Raster Analysis” kısmına gelinir ve “Cell Size As Specified Below”
seçilir alt kısmada 30 yazılır (Şekil 183). “Output raster” kısmına kaydedilecek yer seçilir.
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Şekil 182: Processing Extent

Şekil 183: Raster Analysis
Yükselti katmanına sağ tık yapılır “Properties” seçeneği seçilir. “Symbology”
kısmına gelinir ve “Classified” seçilir. “Label” kısmında hücrelere girilerek küsüratlı
değerler düzenlenir (Şekil 184).
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Şekil 184: Classfied
Yükselti katmanına sağ tıklayarak “properties” seçilir ve “Source” bölümüne gelinir (Şekil
185).

Şekil 185: Arcmap Arayüzü
Katmanın özellikleri belirlendikten sonra bir excel dosyası açılarak satır sayısı, sütün
sayısı, hücre büyüklüğü kolonları oluşturulur ve değerleri girilir. Daha sonra toplam sütun ve
satır sayısı hesaplattırılır (Şekil 186).
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Şekil 186.: Excel Yazılımı Arayüzü
Toplam satır ve sütun sayısı belirlendikten sonra 30x30’luk kare hücrelerin 1 tanesinin
alanı 900 metre kare olur. Bu değer hücreye girilir. Toplam satır ve sütun sayısı ile hücre alanı
çarpıldığında toplam alan metrekare cinsinden hesaplanmış olur istenilirse diğer birimlerede
dönüştürülebilir (Şekil 187-188).

Şekil 187:Excel Yazılımı Arayüzünde Hesaplama

Şekil 188: Excel Yazılımı Arayüzünde Hesaplama
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Yükselti katmanı çeşitli yükselti basamaklarına bölünerek her bir yükselti basamağının
alanını hesaplama imkânımızda bulunmaktadır. Bunun için öncelikle yükselti katmanına
“properties” deyip “sembology” kısmına geliyoruz. Burada “label” kısmına girip
basamakları ayarlıyoruz. Ana menüde yer alan “Customize” menüsünün içinde
“Toolbars>Spatial Analyst” seçilir ve grafik seçeneğine tıklanır (Şekil 190). Sonraki adımda
yükselti katmanındaki basamaklara göre grafikler çizdirilir (Şekil 191).

Şekil 189: Arcmap Arayüzü
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Şekil 190: Histoğram Grafik
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Şekil 191: Grafik Özellikleri
Bu işlemden sonra excelde oluşturduğumuz tabloya “Editing” menüsünde yer alan “Bar”
değerleri girilir ve hücre alanı ile çarpılarak her basamağa ait alan değerleri hesaplanır. Bu
işlemler sonucunda elde edilen alan değerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Şekil 192).

Şekil 192: Excel Arazüyü
Excelde oluşturulan bu tabloya görsellik katmak açısından grafik gösterimde
yapılacaktır. Bu kapsamda tablo üzerinde yer alan ana excel menülerinden EKLE seçeneğine
tıklanarak Grafikler bölümünden pasta grafik türü seçilir ve sayfanın alt kısmına grafik gelir
(Şekil 193).
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Şekil 193: Excel Arayüzü
Daha sonra aktif hale gelen veri seç menüsüne tıklanır ve açılan veri kaynağı aç
penceresinden ekle seçeneğine tıklanır ve toplam alan (km2)’daki hücreler seçilir (Şekil 194).

Şekil 194: Excel Pasta Grafik
Veriler seçildikten sonra tekrar veri kaynağını seç penceresi gelir buradan Düzenle
penceresine basılır ve yükselti basamakları seçilir (Şekil 195 - 196).
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Şekil 195: Excel Grafik Öznitelikleri

Şekil 196: Excel Pasta Grafik
Bu işlemde tamamlandıktan sonra grafik çizdirilmeye hazır hale gelmiş olur. İstenildiği
takdirde grafik üzerinde oynamalar yapılabilir (Şekil 198).
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Şekil 197: Excel Arazüyü

Şekil 198: Excell Arayüzü
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Uygulama Soruları
1. Vektör verisinin uzunluk ve alan hesaplamasını, raster verisinin de alan
hesaplamasını yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Arcmap yazılımında alan ve uzunluk hesabı yapıldı.

Bölüm Soruları
1. ArcGIS ortamında Hillshade (Gölgeleme) katmanı nasıl oluşturulur?
2. Hücre büyüklüğü 30 metre olan bir Hillshade katmanı oluşturulacaktır. Bu
katman ArcGIS ortamında nasıl oluşturulur?
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3. Herhangi bir raster verinin (örneğin yükselti katmanı olsun) ArcGIS
ortamında hücre büyüklüğü ve satır sütun sayısı nasıl belirlenir?
4. Raster verideki bir hücrenin 1 kenarının uzunluğu 30 metre ise bu hücrenin
alanını hesaplayınız?
5. Bir raster veri yükseklik değerlerine göre yükselti basamaklarına ayrılacaktır.
Bu ayrılan yükselti değerlerine göre sınıflandırdıktan sonra grafiği
çizdirilecektir. Bu işlemleri ArcGIS ortamında nasıl yaparsınız?
6) Veri düzenlenirken sayıların küsuratlı değerleri aşağıdakilerden hangi menü
yardımıyla düzeltilebilinmektedir?
A)Label
B)Editor
C)Snap
D)Properties
E)Options
7) Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında birçok harita üzerinde gerek iki nokta
gerekse çoklu noktalar arasında uzunluk hesaplamaları yapılabileceği gibi belirlenen
bölgelerin alanları da ölçülür. İfadesi Doğru mu ? Yanlış mı?
A)Doğru B) Yanlış
8) Hillshade yapabilmek için hangi tools’a girilmelidir?
A) Slope B) 3D Analyst C) Vektör Surface D) Symbology E)Layer

9)
görselin 3D görüntüsünü hangi tools ile elde ederiz.
A)Hillshade B) slope C)Aspect D) Edit E) layer
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yanda

verilen

10)istenilen vektör veriler üzerinde ayrı ayrı alan hesaplamaları yapılamaz. İfadesi Doğru mu?
Yanlış mı?
A)Doğru B)Yanlış

Cevaplar
1) 3D Analyst Tool> Raster Surface> Hillshade
2) 3D Analyst tools yardımıyla hillshade katmanı oluşturulacaktır. Bunun için 3D
Analyst Tool> Raster Surface> Hillshade seçilir. Karşımıza gelen ekranda Input raster
kısmına yükselti katmanı girilir. Bu kısımda Environments seçilir ve Processing
Extend seçilir ve Extend kısmına Same As Layer Yükselti katmanı seçilir . Bu
işlemden sonra Raster Analysis kısmına gelinir ve Cell Size As Specified Below
seçilir alt kısmada 30 yazılır . Output raster kısmına kaydedilecek yer seçilir.
3) Yükselti katmanına sağ click yaparak properties seçilir ve Source bölümüne gelinir.
Buradan istenilen bilgiler alınır.
4) 30x30=900 metrekare (birim önemlidir)
5) Bunun için öncelikle yükselti katmanına properties deyip sembology kısmına
geliyoruz. Burada label kısmına girip basamakları ayarlıyoruz. Ana menüde yer alan
238

Customize menüsünün içinde Toolbars>Spatial Analyst seçilir ve grafik seçeneğine
tıklanır ve yükselti katmanındaki basamaklara göre grafikler çizdirilir.
6) A
7)A 8)B 9)A10)B
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12. 3D ANALİZ I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 3D analizin tanımını ve uygulama örneklerini öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 3D analiz ne demek?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

3D analiz

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

3D modellemesi öğrenmek Örnek uygulamalar yapmak.
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Anahtar Kavramlar
•
•

3D
Modelleme
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Giriş
CBS’nin en güçlü yanı mekânı çok yönlü olarak resmedilmesidir. CBS ile mekâna ait
özellikle üç boyutlu olarak gösterilmekte, sahanın yükselti, bakı, eğim ve bakı kabartma
haritaları kolaylıkla üretilmektedir.

12.1 3D Analiz Nedir?
Konumsal ve konumsal olmayan coğrafi veriler yardımıyla yeryüzüne ait konum ve
yükseklik bilgileri kullanılarak istenilen bilgilerin 3 boyutlu olarak elde edilip sunulmasıdır.
Diğer bir ifade ile 3D yüzeyin oluşturulması, görüntülenmesi ve analiz edilmesi imkânını
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sağlayan analizdir. 3 boyutlu analiz yapabilen birçok Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) programı
mevcuttur. Bunlar ArcGIS, QuantumGIS, Envi, Erdas, Global Mapper, Netcad, Grass gb. Bu
dersin içeriği gereği dünya piyasasının neredeyse yüzde 65’ine hâkim ArcGIS programı
yardımıyla 3D analizler gerçekleştirilecektir. Aşağıda bazı 3 boyutlu analiz örnekleri
görülmektedir (Şekil 199-200).

Şekil 199: Örnek 3 Boyutlu Görüntü

Şekil 200: 3D Analiz uygulamaları
Şekil 173: 3D Analiz uygulamaları
12.2. ArcGIS Teknolojisinin Genel Değerlendirmesi
ArcGIS teknolojisi, ESRI firması tarafından geliştirilmiştir. Ölçeklendirilebilme
özelliğine sahip bir tür entegre Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. Yazılımın temelini oluşturan
ortak kütüphanesini “ArcObjects” oluşturmaktadır. Bu bölümde ArcGIS teknolojisinin
bileşenlerinin ve bu teknolojik ürünlerin Coğrafi Bilgi Sistemi içindeki rollerinin
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anlaşılmasına ve aynı zamanda da yapacağınız çalışmalarda ArcGIS teknolojisindeki ürünleri
belirlemenize yardımcı olacağı amaçlanmaktadır.

Şekil 201: ArcGIS teknolojisi
12.3 ArcGIS Nedir?
ArcGIS, entegre özelliği olan bir coğrafi bilgi sistemidir. CBS yazılım bileşenlerinin
ortak kütüphanesi “ArcObjects” üzerine kurulmuştur. ArcGIS teknolojisi aşağıdaki bölümleri
içermektedir:
· Desktop GIS: İleri düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının bütününü kapsar.
· Mobile GIS: Ofis dışında örneğin arazide Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının
yapmanızı sağlar.
· Server GIS: Ortak Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım objeleri kütüphanesidir. Sunucu
tarafından bütün Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının, “SOAP” tabanlı web
servislerini ve web uygulamalarına erişim sağlamak maksadı ile kullanılır.
· Online GIS: Güncel Coğrafi Bilgis Sistemi verilerine ve kullanım araçlarına düşük
maliyetlerle ulaşmamıza olanak veren servislerdir.
Bu sistemler bir yandan, coğrafi verilerin ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (İVTYS)
içinde yönetilebilmesine imkân sağlarken bir yandan da ArcSDE teknolojisiyle veri tabanı
yönetimine olanak sağlamaktadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü,
2018). ArcGIS, desktop ve sunucu tarafından, tekli veya çoklu kullanıcılara CBS
uygulamaları için ölçeklendirilebilir bir altyapı sağlamaktadır. Hazırlanan bu kitapta ArcGIS
sistemlerinin birbirinden farklı yerlerini ve bu kısımların CBS içindeki rollerini anlamanıza
yardımcı olacaktır. Bu kitapta yazılımın birbirinden farklı kısımlarını ve CBS’nin güçlü
mekânsal analizlerini içeren 3 boyutlu analiz araçlarının konseptini daha iyi kavramamıza
yardımcı olması amaçlanmıştır (Esri Türkiye, 2013; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü, 2018).
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Şekil 202: Arcgis Desktop Başlama ekranı

Şekil 203: Arcgis Server

Şekil 204: GPS ekranı

Şekil 205: ArcGIS ürünleri
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12.4. ArcGIS’in Özellikleri
12.4.1.Birlikte İşlerlik
ArcGIS ürünleri aşağıdaki endüstri standartlarında yapılandırılmıştır;
· .NET, Java ve COM (Geliştirme-özelleştirme için)
· XML, SOAP, TCP/IP ve HTTP (Network ortamları için)
· İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS) (Veri depolama için)
12.4.2. Gelişmiş Fonksiyonellik
Analiz, kartografik üretim ve veri güncelleme fonksiyonlarıyla etkili veri modelleri ve veri
yönetim sistemi hasebiyle ArcGIS yazılımı Coğrafi Bilgi Sistemi alanında birinciliğini devam
ettirmektedir.
12.4.3. Ölçeklenebilirlik
Modüler yapısı nedeniyle ArcGIS, kişilere ait bilgisayarlara ya da çok kullanıcılı güncelleme
işlemlerini gerektiren kurumsal bir yapı üzerine kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir.
12.4.4. Web Desteği
ArcGIS, Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarınızı hem organizasyonunuzda hem de webde
mekânsal veri içeriğine erişimini sağlayarak Internet üzerinden yönetmenize imkân tanır.
12.4.5. Geliştirilme Olanağı
Geniş doküman olanakları ve örnek kodları vasıtasıyla, “ArcObjects ortak yazılım
kütüphanesi elemanları uygulama geliştiricilere, masaüstü, mobil, hosted ve sunucu
ortamlarında sürekli ve amaca-yönelik uygulama geliştirme imkânı sunmaktadır” (İşlem
Şirketler Grubu, 2013; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018).
12.5. ArcGIS Desktop Nedir?
Arcgis Desktop, (Arc Map, Arc View ve Arc Editor) içinde bütünleşik olarak oluşan Arc
Map, Arc Catalog, Arc Toolbox, Arc Globe ve Model Builder ara yüzleriyle haritalama,
coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve son olarak da görüntüleme işlemlerini
gerçekleştirebileceğiniz bir CBS yazılımıdır.
Arcgis Desktop çok çeşitli kullanıcıların gereksinimlerini yerine getirebilmek amacıyla
ölçeklenebilmektedir:
· ArcView, geniş kapsamlı veri kullanımını, haritalama ve analizleri üzerine
odaklanmaktadır.
· ArcEditor, ArcView yazılım özelliklerinin yanı sıra, gelişmiş coğrafi güncelleme ve
veri üretimi sağlamaktadır.
· ArcMap, geniş kapsamlı Coğrafi Bilgi Sistemi fonksiyonları ve zengin coğrafi
işlemleri içeren profesyonel bir yazılımdır.
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12.5.1. ArcMap
ArcMap içinde bulunan grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi, verilerin
günlemenmesi, sorgulamanması ve analiz edilmesi, grafiklenmesi ve raporlamanması gibi
araçlarla yüksek kalitede kartografik üretim fonksiyonları bulunmaktadır.
ArcGIS Desktop yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve ArcView) içinde bütünleşik olarak
bulunan ArcMap uygulaması, GIS verileri ile ilgili başlıca şu fonksiyonları yerine
getirmektedir;
a. Haritalama fonksiyonları (Mapping)
b. Güncelleme fonksiyonları (Editing)
c. Sorgulama fonksiyonları(Querying)
d. Analiz fonksiyonları (Analyzing)
e. Grafikleme fonksiyonları (Charting)
f. Raporlama fonksiyonları (Reporting)

Şekil 206: ArcMap arayüzü
12.5.2. ArcCatalog
ArcCatalog, grafik ve sözel verileri tanımlanması, gözden geçirilmesi, yönetilmesi ve
organize edilmesi gibi işlemleri yapabilen bir uygulamadır. ArcGIS Desktop yazılımları
(ArcMap, ArcEditor ve ArcView) içinde birleşik halde bulunan ArcCatalog, CBS verileri ile
ilgili şu fonksiyonları yerine getirmektedir;
a. ArcCatalog’da, ilişkisel veri tabanlarına direk bağlantı
b. Windows Exploler’a benzer işlevler
c. Veri Tipleri, içerikleri ve icon Görüntüleme (Contents)
d. Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve yönetilmesi
e. DataView ortamında Ön gösterimlerinin sağlanması
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f. UML (Unified Modeling Language) ile oluşturulmuş nesne modellerinden
geodatabase yaratma
g. Drag, Drop Özelliği (ArcMap ve ArcToolBox için)
h. Grafik ve Sözel veriler arasındaki işlevlerin tanımlanması (Subtypes, Domain,
RelationShips)
i. ArcToolbox (Geoprossesing) fonksiyonları
j. Veri tabanında yer alacak olan alanların (Field) yaratılması ve tüm özelliklerinin
yönetimi
k. ArcGIS veri formatlarının yaratılması (Shape File, Coverages ve Feature Class)
l. Veri içerik tablolarının oluşturulması ve görüntülenmesi (Metadata’larının
oluşturulması)
m. ArcToolbox (Geoprossesing) fonksiyonları
n. ArcGIS Server yönetimi
o. Lokal ağlar ve Web üzerinde CBS verileri arama ve bulma
p. Veri yönetimi (Copy, Rename, Delete)

Şekil 207: ArcCatalog arayüzü
12.5.3. ArcToolbox ve Model Builder ile Coğrafi İşlemler
“ArcToolbox, Geoprocessing fonksiyonlarının detaylı bir birleşimi olan ArcToolbox,
aşağıdaki işlemler için araçlar içerir:”
a. Veri yönetimi
b. Veri dönüşümü
c. Coverage işlemleri
d. Vektör analizler
e. Geocoding (Coğrafi kodlama)
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“Model Builder arayüzü, geoprocessing iş akışlarının ve scriptlerinin
yapılandırılmasında grafiksel modelleme sağlamaktadır”. Diğer yandan da karmaşık
geoprocessing modellerinin oluşturulmasına ve tasarlanmasına kolaylık sağlamaktadır.
Modeller, ileri seviye işlemlerin ve iş akışlarının oluşturulması için araç dizilerini oluşturur ve
bununla birlikte verileri birbirleri ile olan ilişkileri bağlayan veri akış diyagramlarını hazırlar
(Allen, 2011). Karmaşık Coğrafi Bilgi Sistemi işlemlerinin gerçekleştirebilmek için araçların
ve veri setlerinin modellerin üzerine sürükleyip bırakabilir ve iş basamaklarını belirli bir
sıralama içinde birbirlerine bağlayabiliriz(Şekil 208) (Allen, 2011).

Şekil 208: ArcToolbox ve ModelBuilder arayüzü
12.5.4. ArcScene
Bir diğer arayüz olan “ArcScene” uygulamasında verilerinizi 3D olarak yönetebilir ve
görüntüleyebiirsiniz. Ayrıca ArcScene’de birçok yüzey analizini yaparak analiz çıktılarını
görüntüleyeilirsiniz. Çıktı halindeki ArcScene dosyalarını “*.sxd” uzantısı ile kaydetmek
mümkündür (Şekil 209).

Şekil 209: ArcScene arayüzü
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12.5.5. ArcGlobe
ArcGIS Desktop 3 boyutlu Analiz modülünün bir parçasını oluşturan “ArcGlobe”
daimi, çok bantlı, küresel boyutta görüntüleme imkânı sağlamaktadır. ArcGlobe veri sistemi
bakımından ArcMap ile aynı özelliklere sahi olup Coğrafi Bilgi Sistemi veri katmanı prensibi
ile çalışmaktadır. ArcGlobe’a ait veri seti katmanları, ortak bir küresel yapı ile uyumlu hale
getirilerek tek bir global boyutta görüntüleme ortamına yerleştirilebilmektedir. ArcGlobe, veri
setlerinin ve veri detaylarının en uygun ölçekleri kullanarak görüntüleme imkânı
sağlanmaktadır.
Coğrafi veriler için birbirleri ile etkileşimli görüntüleme olanağı sunan ArcGlobe,
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanıcılarının birbirlerinden büyük oranda farklı veri setlerini
entegre etme olanaklarını çok büyük oranda arttırmıştır. Mekânsal verilerin analizi,
haritalama, görüntüleme ve veri girişi gibi ortak Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları için
ArcGlobe’un oldukça geniş bir yelpazede uygulama kabiliyetinin olması kullanıcılar için arzu
edilen bir husustur (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018)(Şekil
210).

Şekil 210: ArcGlobe arayüzü
12.6.ArcGIS ile 3D ANALİZ
3D Analiz; kullanıcılarına etkin yüzey verilerinin görüntülenmesine ve analiz
edilmesine olanak sağlamaktadır. 3 boyutlu analiz kullanarak, bakı noktalarından yüzey
görüntülemesi yapılabilir, seçilen noktadan yüzeyde hangi alanların görülebildiğini
belirleyebilir, yüzeyin sorgusu yapılabilir, vektör ve raster veri üzerinde çalışma yüzeyini
kapsayan gerçek objelere bakma izlenimi oluşturabilirsiniz. 3 boyutlu analiz arayzünün
temelini oluşturan nokta ArcGlobe uygulama arayüzüdür. ArcGlobe arayüzü, 3D verinin
katmanlarını görüntülenmesine, yüzey oluşturmasına ve veri analizine arayüz sağlamaktadır
(T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018). 3D Analiz ayrıca arazi
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modellemesi, kazı-dolgu hacim hesaplama ve görüş çizgisi vb. gibi 3D model oluşturma
uygulamaları için de ileri düzeyde CBS uygulamaları sağlamaktadır (T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018; Kol ve Küpcü, 2008, s. 67).
ArcGIS 3D Analiz Modülü aşağıdaki ana özellikleri gerçekleştirmektedir;
Ø Alan (polygon), çizgi (line), nokta (point)
Ø Grid veri formatından, USGS DEM
Ø Sayısal Arazi Yükseklik Verisi ve Sayısal Yükseklik Modeli kullanarak yeni yüzey
formatının (TIN) oluşturulması
Ø Eğim, bakı ve kabartma haritalar ını oluşturma
Ø Eşeğrilerin (Konturlama) oluşturulması
Ø Yüzey alan ve hacimlerini hesaplanması
Ø “View-shed” (İstenilen bakış) ve “Line of sight” (Bir hat boyunca görünebilen ve
görünemeyen yerler) analizleri
Ø İki boyutlu verilerin yüzey üzerine kaplama ve üç boyutlu olarak görüntülenmesi
Ø Profil oluşturma
Ø 3D olarak hazırlanmış veriler ya da görüntüler üzerinde belirlenen rotalarda uçuş
similasyonu oluşturma ve oluşturulan bu similasyonları animasyon fonksiyonunda
kaydedebilme
Ø Bakış açılarıyla dinamik görüntüleme fonksiyonlarına olanak sağlaması
Ø 2 boyutlu grafiksel verileri öznitelik verilerine göre 3 boyutlu olarak görüntüleme
Ø 3 boyutlu şekilleri ve yüzeyleri planimetrik olarak gösterebilme
Ø 3 boyutlu görüntülerin JPEG, BMP dosya formatında “export” edebilme
Ø 3 boyutlu nesneler üzerinde etkileşimli sorgulama fonksiyonları
Ø Bir eğimin en dik yolunu belirleyebilme
Fonksiyonlarına sahiptir (Kol ve Küpcü, 2008, s. 67).
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Uygulama Soruları
1. İnternet ve kaynak kitaplardan örnek 3 boyutlu haritaları inceleyeniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 3D analizin ne demek olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. 3D Analiz Nedir?
2. 3D analiz yapabilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) programlarına örnekler
veriniz?
3. ArcGIS Nedir?
4. ArcGIS’in Özellikleri
5. ArcGIS Desktop Nedir?
SORU 6: Arcgis Masaüstü yazılımları (“ArcInfo, ArcEditor ve ArcView”) içinde
birleşik bulunan ArcMap uygulaması, CBS verileri ile ilgili hangi fonksiyonları
yerine getirimektedir?

7.
arayüzü aşağıdakilerden hangisidir?

yanda şekli verilen ArcGıs

A)Arcmap
B)ArcCatalog
C)Arctoolbox
D)ArcGlobe
E)ArcScene

8)
Arcgis arayüzü aşağıdakilerden hangisidir?

yanda şekli verilen

A) Arcmap B)ArcCatalog C)ARcscene D)Arcglobe E)Arctoolbox
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9) I. Veri Dönüşümü
II. Veri Yönetimi
III. Geocoding (Coğrafi Kodlama)
IV. Coverage İşlemleri
Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri Arctoolbox içinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)

I ve II
II ve IV
III ve I
II ve III
Hepsi

10). Model Builder arayüzünde, “geoprocessing” iş akışının ve scriptinin yapılandırılması için
grafik modellemesi sağlar. İfadesi Doğru mu?Yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış
Cevap
1) Konumsal ve konumsal olmayan coğrafi veriler yardımıyla yeryüzüne ait konum ve
yükseklik bilgileri kullanılarak istenilen bilgilerin 3 boyutlu olarak elde edilip
sunulmasıdır.
2) Autocad, PCI Geomatica, ArcGIS, QuantumGIS, Envi, Erdas, Global Mapper,
Netcad, Grass gb
3) Arcgis sistemi, entegre coğrafi bilgi sistemidir. CBS yazılımı bileşenlerinin ortak
kütüphanesi olan ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir.
4)
•
•
•
•
•

Birlikte İşletilebilirlik
Gelişmiş Fonksiyonellik
Ölçeklenebilirlik
Web Desteği
Geliştirici Dostu

5)ArcGIS Desktop, (ArcMap, ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünleşik olarak gelen
ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder ara yüzleri ile haritalama,
coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerini
gerçekleştirebileceğiniz entegre bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır.

•

6)
Raporlama (Reporting)
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•
•
•
•
•

Haritalama (Mapping)
Grafikleme (Charting)
Sorgulama (Querying)
Güncelleme (Editing)
Analiz (Analyzing)
7) D 8)C 9)E 10)A
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13. 3D ANALİZ II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 3D analiz uygulama örneklerini öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 3D analiz hangi alanlarda uygulanıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

3D analiz

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

3D modellemesi öğrenmek Örnek uygulamalar yapmak.
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Anahtar Kavramlar
•
•

3D
Modelleme
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Giriş
CBS’nin en güçlü yanı mekânı çok yönlü olarak resmedilmesidir. CBS ile mekâna ait
özellikle üç boyutlu olarak gösterilmekte, sahanın yükselti, bakı, eğim ve bakı kabartma
haritaları kolaylıkla üretilmektedir.

13.1. Düzensiz Üçgenler Ağı (TIN) Oluşturma
Ele alacağımız bu bölümde ArcGIS 3 boyutlu Analiz modülündeki “Create TIN from
features” fonksiyonuyla TIN veri setlerinin (düzensiz üçgenler ağı) nasıl oluşturulacağı
konusunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
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“Create TIN from features” fonksiyonundan noktasal veya çizgisel yükseklik veri
setlerinden yükseklik, eğim, bakı eğim, bilgilerini içeren düzensiz üçgenler ağlarını
oluşturmanıza imkân verir. Ayrıca bu bölümde TIN verileri kullanılarak çeşitli görüntüleme
özellikleri de anlatılmaktadır.
Selection menüsünde bulunan “Add Data”
sekmesi kullanılarak Uygulama
Verileri klasörün içinde “Uygulama 13 dosyası içindeki Esyükselti_10m.shp” “shape”
dosyasını ArcMap ortamında açınız (Şekil 211).

Şekil 211: Arcgis Add Data
“Table of contents’de” Esyükselti_10m katmanını sağ tıklayarak açılan arayüzdeki “Open
Attribute Table” sekmesine tıklayınız. Karşınıza çıkan “attribute table” arayüzünde
Esyükselti_10m katmanında bulunan her bir eşyükselti eğrilerinin yükseklik bilgisi ilgili
sütunda yer almaktadır (Şekil 212).

Şekil 212: Open Attribute Table
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Bu kısımda öznitelik verilerinde yükseklik verilerini barındıran çizgi tipindeki
eşyükselti eğrilerinden “TIN” verisi (Düzensiz Üçgen Ağları) oluşturulacaktır.
“ArcToolbox” menüsü içerisinden “3D Analyst Tools>Data Management>TIN>Create
TIN’a” tıklayınız (Şekil 213).

Şekil 213: Create TIN Arc Tolbax
Açılan pencerede “Input Future Class” menüsünden Esyükselti_10m seçilir. “Output
TIN” alanında butonuna basarak “Uygulama Verileri> Uygulama 13> Sonuç” klasörü
içinde oluşturduğunuz “TIN” katmanını kaydediniz. “OK” butonuna tıklayınız (Şekil 214).

Şekil 214: Create TIN
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İşlem sonunda “table of contents’e” “TIN” katmanı eklenecektir ve “data view”
arayüzünde “TIN” verileri görüntülenecektir (Şekil 215).

Şekil 215: TIN

“Identify”
sekmesiyle “TIN” verisi üzerindeki erhangi bir yere tıklayarak
“Identify” sekmesini aktif ediniz. Ortaya çıkan “TIN” verisi oluşturulan yüzeye ait yükseklik
(elevation), eğim (slope) ve bakı (aspect) verilerini yansıtmaktadır (Şekil 216).
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Şekil 216: Arcmap Arayüzü
13.2. Düzensiz Üçgenler Ağı (TIN) Verisinde Görüntüleme Özellikleri
İlk olarak “Table of contents’de” “TIN” katmanına sağ-tık yaparak “Properties’i”
tıklayınız. Karşınıza çıkan “Layer Properties” arayüzünden “Symbology” seçeneği üzerine
geliniz (Şekil 217).
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Şekil 217: Layer Proprties
Bu bölümde “Egde Types” ve “Elevation” bilgileri görüntülenmektedir. İlgili
görüntülenme bilgisinin çekini kaldırarak “data view’da” kaldırmak istediğiniz bilginin tikini
kaldırarak ekranda görünmemesini sağlayabilirsiniz.
Daha sonra “Add” seçeneğine
tıklayarak “TIN” verisinin farklı yükseklik, bakı ve eğim gibi görüntülenme fonksiyonlarını
seçebilirsiniz.
“Edge Types” ve “Elevation” sekmelerinin tikini kaldırın. “Add” seçeneğine basın
“Add Renderer” arayüzünü açınız. Bu arayüzde “TIN” verisinin eğimini görüntüleyebilmek
için “Face slope with graduated color ramp” sekmesini seçin. Daha sonra “Add” veya
“Dismiss” butonlarına basarak “Add Renderer” arayüzünü kapatın (Şekil 218). Burada
“Add” seçeneği istediğimiz özelliği “data view” ekranında de görmemize “Dismiss”
seçeneği ise ekrandan kaldırma işlemini gerçekleştirecektir.
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Şekil 218: Sembology
Semboloji arayüzünde eğim verileri “default” olarak 9 sınıfa ayırılmıştır. Eğim
derecesini ve grup sayısını değiştirebilmek için “Classify” sekmesini kullanın ve
gruplandırmayı 5 sınıf yapınız ve ayarlamayı aşağıdaki şekildeki gibi aralıklarda yapınız
(Şekil 219).

Şekil 219: Arcmap Arayüzü
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Şekil 220: Sonuç Ekranı
Benzer biçimde “Layer Properties > Symbology > Add Renderer” arayüzünü
kullanarak birbirlerinden farklı yükseklik, eğim ve bakı görüntüleme fonksiyonlarını seçerek
“TIN” verisini “data view’da” görüntüleyin (Şekil 221-222).

Şekil 221: Classify
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Şekil 222: Bakı Sonuç
Projeyi kaydedip sonraki çalışmalarınızda örnek olarak kullanabilirsiniz.
13.3. Çalışma Alanı Sınırına Göre TIN Oluşturma, Görüş Çizgisi, Profil Çizme gb.
Özellikler
Bu bölümd ArcGIS 3 boyutlu Analiz arayüzündeki “Create TIN from features”
fonksiyonuyla çalışma alanı sınırına göre “TIN” verisinin nasıl oluşturulduğunu anlamanıza
yardımcı olacaktır. “Create TIN from features” fonksiyonu nokta ya da çizgi yükseklik veri
setinden yükseklik, bakı ve eğim verilerini içeren “TIN” verisi oluşturmamıza imkân
sağlamaktadır. Uygulamada yer alan havza sınırı ya da göl, deniz vb. yüksekliği 0 m olan
alanlar da hesaplanarak düzensiz üçgen ağı verisi oluşturulacaktır. “TIN” verisi hazırlanırken
belirlenen çalışma alanı sınırı temel alınıp kesilecek ve deniz, göl gibi yüksekliği 0 m olan
alanlar için “TIN” veri seti oluşturulmayacaktır. Aynı zamanda bu uygulamada “TIN” verisi
vasıtası ile “profil grafik çizme”, “en dik inen yolu bulma”, “görüş çizgisi ve kontur
oluşturma” fonksiyonları da anlatılmaya çalışılacaktır.
İlk olarak ArcMap’i açın. “Add Data” butonu ile Uygulama Verileri > Uygulama
13 içindeki Sınır klasörü içerisinde bulunan “sınır.shp”, Hidroloji klasöründe yer alan
“Baraj.shp”, “Göl.shp”, “Gölet.shp” dosyaları ile Eşyükselti klasörü içerisinde yer alan
eşyükselti_20m.shp dosyalarını açınız (Şekil 223-224). “Ctrl” tuşuna basılı tutarak çoklu
seçim de bulunabilirsiniz.
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Şekil 223: Add Data

Şekil 224: Arc Catalog Arayüzü

Şekil 225: Arcgis Arayüzü
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“ArcToolbox” menüsü içerisinden “3D Analyst Tools>Data Management>TIN>Create
TIN’a” tıklayınız (Şekil 226).

Şekil 226: Arc Tolbox
Açılan pencereye Baraj, Göl, Gölet, Sınır ve eşyükselti_20 katmanlarını yükleyiniz. “TIN”
oluşturmadan önce her bir katmanın nasıl işlem göreceği oluşturulmalıdır (Şekil 227).
esyükselti_20m katmanının çekini attıktan sonra “height field’i” “CONTOUR”, “SF
Type’ı” “hard_line” yapınız (Şekil 227).
Sınır katmanını yükleyiniz ve “height field” seçeneğini “<None>”, “SF Type” seçeneğini
ise “Hard_clip” olarak seçiniz.
Baraj, Göl, Gölet katmanını ekleyeniz ve “height field” seçeneğini “None”, “SF Type”
seçeneğini ise “hard_erase” olarak seçiniz (Şekil 227).

Şekil 227: Create TIN
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“Output TIN” bölümünden “Uygulama Verileri > Uygulama 13 > Sonuç” klasörü
seçilerek “OK” butonunu tıklayınız (Şekil 227).
“Table of contenst’de” eşyükselti_20m, Göl, Gölet, Baraj ve sınır katmanlarının
tikini kaldırınız. “Data view’da” görüntülenen TIN verisi havza sınırına göre kesilmiş ve göl
alanlarında “TIN” verisi oluşturulmamıştır (Şekil 228).

Şekil 228: TIN Sonuç
“TIN” katmanında “Layer Properties > Symbology” sekmesinde “Edge Types”
tikini kaldırın. “Layer Properties” penceresini kapatıp “TIN” verisini “data view”
arayüzünde inceleyiniz (Şekil 229-230).
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Şekil 229: TIN Semboloji

Şekil 230: TIN Sonuç
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13.4. TIN Verisi Üzerinde Profil Grafik Oluşturma
“3D Analyst toolbar’da Interpolate Line” sekmesine tıklayın. Akabinde haritada bir
hat çiziniz. Çift tıklayarak çizimi işlemin bitiriniz (Şekil 231).

Şekil 231: Profl Çizgisi
“3D Analyst toolbar’da Create Profile Graph” seçeneğine tıklayın. Çizilen doğrusal hat
boyunca kesit grafiği oluşturulacaktır (Şekil 232).
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Şekil 232: Profil Graph
Grafik üzerinde sağ-tık yaparak “Properties” seçeneği ile çizilen profilin özelliklerini
değiştirebilirsiniz. Başlık ve eksenler 3D grafik olarak çizdirilebilir. Diğer özellikleri
inceleyiniz. “Add to Layout” ile grafiği çıktı olarak ekleyebilir ya da “Export” seçeneğini
“.jpeg, ve. bmp” gibi birçok farklı dijital formatlarda kayıt edebilirsiniz (Şekil 223).

Şekil 233: Profil ve Profil Ayarları
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13.5. Belirli Bir Tepe Noktasından En Dik İnen Yolu Bulma (Steepest Path)
Bu teknik, eğimli bir arazide tepe noktasından aşağıya doğru inen en dik yolu bulmada
kullanılır. Güzergâh tespiti haricinde o noktaya düşen bir damla suyun akış yönü de bu
fonksiyonla bulunabilmektedir. Aynı zamanda arazinin hassasiyet derecesini kestirmek için
de bu araç kullanılabilir. Örneğin, varolan bir akıntının kaynağını çıkış noktası olarak kabul
ederek en dik olan akış güzergâhını tespit edip, daha sonra bunu akıntının gerçek akış yönüyle
karşılaştırabilirsiniz. Orijinal akıntı verisinin doğru olduğunu varsayıp, bulduğunuz iki
güzergâh arasındaki sapmaya göre arazi modelinizin doğruluğunu değerlendirebilmektesiniz.
Gerçek akıntı konumlarıyla (mavi hatlar) en dik güzergâhları (sarı hatlar) karşılaştırmak
suretiyle arazi modelinizin doğruluğunu değerlendirebilirsiniz (Şekil 234).
“Tools toolbar” sekmesinde yer alan “zoom-in” butonunu alarak “TIN” üzerinde istediğiniz
bir bölgeye zoom yapın.

“3D Analyst toolbar” sekmesinde yer alan “Create Steepest Path” butonuna
tıklayınız. Haritaya iyice yaklaşarak “steepest path” aracını kullanarak tıklayın.
Sistem tıkladığınız noktaların yer aldığı konumlardan aşağı doğru inen en dik güzergâhlar
(sarı çizgiler) çizecektir (Şekil 235).

Şekil 234: Steepest Path (Esri
Türkiye, 2013)

278

Şekil 235: Steepest Path
Oluşturduğunuz çizgileri haritadan silmede 3D Analyst toolbar” sekmesinde yer alan “Select
Elements“ butonu vasıtası ile silebilirsiniz.
13.6. Görüş Çizgisi (Line of Sight) Oluşturma
3 boyutlu analiz’de bir noktadan baktığımızda düz bir doğru boyunca baktığımız
yönde hangi bölgelerin görülüp görülemeyeceğine dair görünürlük analizini
yapılabilmektedir. Bu fonksiyonla doğrusal bir hat boyunca bakan ve bakılan yer arasında
görünmeyen kısımlar da belirlenebilir, böylece görüş çizgisi oluşturulabilir, burada bakılan
veya bakan konuma yükseklik verileri eklenebilmektedir. Örnek verecek olurak, 30 m
yüksekliğindeki bir yangın gözetleme kulesinden bakılıyorsa, bakılan konuma 30 metrelik
yüksekliğinde bir ofset yükseklik değeri verilebilmektedir (Kol ve Küpçü, 2008, s. 165).
“3D Analyst toolbar” sekmesinde yer alan “Create Line of Sight” sekmesine
tıklayın. Açılan arayüzde “Observer offset” bakılan nokta yüksekliği ya da bakan kişinin
boyunu ifade eder. “Default” olarak bakan kişi boy uzunluğuna göre bu değer verilir.
“Target ofset” ise bakılan hedefin yerden yüksekliğini ifade etmektedir. Default değerlerini
kabul ederek harita üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya hat çiziniz (Kol ve Küpçü, 2008,
s. 165)(Şekil 236).
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Durulan Nokta

Bakılan Nokta

Şekil 236: Line of Sight
Yukarıda hat üzerine çizilen yeşil bölümler, hat doğrusunca bakılan konumdan
görülebilen alanları ifade eder. Bakılan hedefin kırmızı renkte olması, bakılan noktadan bu
hedefin görülemediği anlamına gelmektedir (Kol & Küpcü, ArcGIS 3D Analiz ArcView,
ArcEditor, ArcInfo İçin, 2008, s. 95)(Şekil 236).
13.7. Kontur (Eşyükselti) Çizme (Create Contours)

Şekil 237: Create Contours
“Create Contours” işlemi oluşturulan TIN’de eşyükselti çizgilerinin çizilmesine
olanak sağlar. “Create Contours” sekmesine tık yapıp haritada yer alan herhangi bir konuma
tıkladığınızda o konumdan geçen eşyükselti çizgisi çizilmektedir (Kol & Küpcü, ArcGIS 3D
Analiz ArcView, ArcEditor, ArcInfo İçin, 2008, s. 96)(Şekil 237-238).
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Şekil 238: Create Contours
Projeyi kaydederek ArcMap sayfasını kapatınız.
13.8. Yüzey Analizleri
ArcGIS 3D analiz arayüzünde bulunan “Raster Surface Analysis” işlemi, “Aspect”
(Bakı), “Contour” (Kontur), “Slope” (Eğim), “Hillshade” (S/B Kabartma Harita),
“Visibility” modülünde ise “Viewshed” (Görüş Alanı) analizlerini içerir. “TIN” veya
“DEM” yüzey verisinden oluşturulan veriler, yapacağımız diğer mekânsal analizlerde
çalışmada kullanılan diğer veri setleriyle etkileşim içindedir (Şekil 239) (Esri Türkiye, 2013).
Bu hususta örnek verecek olunursa, Arazi kullanımı haritaları, Jeolojik formasyon
haritaları, eğim, baki haritaları ve toprak grupları haritaları veri setleri “weighted overlay”
(ağırlıklı bindirme) ya da “union” (birleştirme) vb. “geoprosessing” fonksiyonlarını
kullanarak üst üste bindirilir ve yerleşime en uygun alanları, sanayi kurulmasına uygun
bölgelerin belirleneceği gibi; yağış haritası, toprak grupları haritası, arazi kullanımı kabiliyet
sınıfları haritası, yükseklik ve eğim gibi veri setleri kullanılarak tarıma uygun alanlar,
yetiştirilecek ürünün istekleri doğrultusunda en uygun alanlarının belirlenmesi, erozyon
bakımından risk taşıyan bölgelerin tespiti gibi birçok alanda mekânsal analiz uygulamaları
gerçekleştirilebilmektedir (Kol & Küpçü, 2008, s. 96).
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Şekil 239: Yüzey Analizleri (Esri Türkiye, 2013)
13.8.1. Aspect (Bakı)
Yüzeyin kuzey ile yaptığı coğrafik açı değerine denir. Bir başka ifadeyle yüzeyin, 0
dereceden 360 dereceye kadar olan pusula yönlerini ifade eder. Burada Kuzey 0 dereceyi ve
saat yönünde, 90 derece doğu yönünü ifade ederken, 180 derece güneyi, 270 derece ise batı
yönünü ifade eder. Derece olarak eğimi 0’ı gösteren olan alanlar -1 değeriyle temsil
edilmektedir. (Kol & Küpçü, 2008, s. 97)
13.8.2. Contour (Kontur)
Mevcut bir “TIN” veya “DEM” verisinden, verilen yükselti aralığında “Contour
interval” çizgisel olarak “Shape File Formatında” eş değer eğrileri üretilmektedir. Eş
eğriler (Kontur) fonksiyonuyla eş yükselti, eş yağış, eş kirlilik, eş derinlik eğrileri gibi birçok
farklı eşdeğer eğrileri veri setini raster ve vektör formatındaki verilerden üretebilmekteyiz
Burada eşyükselti eğrilerini “TIN” ya da “DEM” verisinden üretirken eş yağış veya eş
kirlilik gibi veri setlerini istasyon bazlı özniteliği girilen vektör verilerden de
oluşturabilmekteyiz (Kol & Küpçü, 2008, s. 108).
13.8.3. Hillshade (Kabartı)
Hillshade başka bir lisan ile kabartı haritalarında yüzeye ait hipotetik aydınlanma
hesaplanmaktadır. Bu harita oluşturulurken ışık kaynağının pozisyonunu düzenler ve her bir
hücrenin onun ışığa olan göreli uyumu üzerine temellendirilmiş aydınlanma değerlerini
hesaplamaktadır. Bu hesaplamada ışık sırayla hücrenin eğimi ve bakı değerleri üzerine
gelerek 0’dan 255’e kadar olan gri ölçeğin değerlerine dönüştürülür. Gölgeli kabartma
haritalarının kartografik değeri genelde görselliği arttırmaya yönelik olmaktadır. Bu harita
türü genelde üstüne bindirilecek haritaya kabartı efekti vermesi maksadı ile kullanılır. Kabartı
haritasının şeffaflığı ayarlanarak üzerine raster veriler (ortofoto, sayısal yükseklik verisi vs)
ve vektör (yollar, akarsular vs) veriler bindirilerek görselliği arttırmaya yönelik 3D bir
görüntü oluşturmamıza olanak sağlamaktadır. Burada “Azimut” güneşin açısal yönünü ifade
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ederken, “Altitude” ise güneşin ufuk üzerindeki açısal değerini ifade eder (Kol & Küpçü,
2008, s. 104).
13.8.4. Slope (Eğim)
“TIN” veya “DEM” verisinden, slope (eğim) birbirinden farklı iki türde
hesaplanabilmektedir. Eğim, yüzdelik olarak ya da açı derecesi cinsinden raster formatta
üretilmektedir. “Derece cinsinde hesaplandığında eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye
oranının
tanjant
açısıyla
ifadesidir”
(Kol
&
Küpçü,
2008,
s.
101).
“Yüzdelik cinsinde hesaplanan eğim ise yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak
ifadesidir” (Kol & Küpçü, 2008, s. 101).
13.8.5. Viewshed (Görüş Alanı)
“TIN” veya “DEM” verisi üzerinde işaretlenen bir noktadan hangi alanların görüş
açısında hangi alanların ise görüş açısı dışında olduğunu tespit etmektedir. Bu haritalarda
gözlem noktası bir veya birden çok olabilmektedir. Gözlem noktasından görülebilir alanları
“1” grid değeri sembolize ederken görülmeyen yerler “0” grid değeri sembolize eder.
13.8.6. Contour (Kontur) Oluşturma
Uygulama klasörü içerisinde yer alan visibility klasörü içindeki yükseklik verisi açılır.
Ardından “ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Contour” seçeneği seçilir
(Şekil 240). “Input raster” kısmına “Uygulama Verileri> Uygulama 13>Sayısal Yükselti
Modeli” klasörü içerisinde yer alan Dem_1 dosyasını seçilir. “Output polyline features”
kısmından sonuç ürünün kaydedileceği yer seçilir. “Contour interval” yazan yere kontur
eğrilerinin kaç metre aralıkla geçeceği girilir. Bu uygulamada 50 metre girip, “OK”
seçeneğine tıklayınız (Şekil 241).
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Şekil 240: Arc Toolbox

Şekil 241: Add Countour
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Şekil 242: Countour Sonuç
13.8.7. Aspect (Bakı) Oluşturma
Bu uygulamada bir önceki uygulamada kullanılan yükselti verisini kullanarak bakı
haritası oluşturulacaktır. “ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Aspect”
seçeneği seçiniz (Şekil 242). “Input raster” kısmına Dem_1 isimli “raster” formatındaki
yükselti verisini seçiniz. “Output polyline features” kısmından sonuç ürünün kaydedileceği
yer seçildikten sonra “OK” butonunu tklayınız (Şekil 244).

Şekil 244: Arc Toolbox

Şekil 243: Aspect
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Şekil 245: Aspect Sonuç
13.8.8. Slope (Eğim) Oluşturma
Bu uygulamada bir önceki uygulamada kullanılan yükselti verisini kullanarak eğim
haritası oluşturulacaktır. “ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope”
seçeneğini seçiniz (Şekil 246). “Input raster” kısmına Dem_1 isimli “raster” formatındaki
yükselti verisini seçiniz. “Output raster” kısmından sonuç ürünün kaydedileceği yeri seçiniz.
“Output measurement” seçeneği “DEGREE” olarak seçildikten sonra ve “OK” butonuna
tıklayınız (Şekil 247).
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Şekil 247: Arc Toolbox

Şekil 246: Slope

Şekil 248: Slope Sonuç
13.8.9. Hillshade (Gölgeli Kabartma) Oluşturma
Bu uygulamada bir önceki uygulamada kullanılan yükselti verisini kullanarak eğim
haritası oluşturulacaktır. “ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Hillshade”
seçeneğini seçiniz (Şekil 249). “Input raster” kısmına yükselti Dem_1 isimli “raster”
formatındaki yükselti verisini seçiniz. “Output raster” kısmından sonuç ürünün
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kaydedileceği yer seçildikten sonra “OK” butonuna tıklayınız. Diğer ayarlar aynı şekilde
kalmalıdır (Şekil 250).

Şekil 250:
ŞekilArc
249:Toolbox
Hillshade

Şekil 251: Hillshade Sonuç
13.8.10. Viewshed (Görüş Alanı) Oluşturma)
Bir önceki uygulamada kullanılan yükselti verisi ve visibility klasörü içinde yer alan
radar noktaları kullanılarak görüş alanı haritası oluşturulacaktır. “ArcToolbox>3D Analyst
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Tools>Visibility>Viewshed” seçeneğini seçiniz (Şekil 252). “Input raster” kısmına yükselti
rasteri seçilir. “Input point or polyline observer features” kısmında radar verisini seçiniz.
“Output raster” kısmından sonuç ürünün kaydedileceği yer seçip “OK” butonuna tıklayınız
(Şekil 253).

Şekil 253: Arc Toolbox

Şekil 252: Viewshed

Şekil 254: Viewshed
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Sonuç Pembe alanlar radar noktalarından görünmeyen alanlardır. Yeşil alanlar ise radar
noktalarından görülen alanlardır.
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Uygulama Soruları
1. İnternet ve kaynak kitaplardan örnek 3 boyutlu haritaları inceleyeniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 3D analizin ne demek olduğunu öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Shp formatında hazırlanan esyükselti_50 dosyası Arcgis ortamına nasıl eklenir?
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2. ArcGIS ortamına atılan bir münhani eğrilerinin olduğu vektör verimiz olsun. Bu
verideki kontur çizgilerinin yükseklik değerlerini görmek istersek nasıl yaparız?
3. Countour oluşturma işleminde ortaya çıkan dosyalar hangi formatta oluşturulur?
4. ArcGIS’de 3D Analizde kullanılan profiller nasıl çizilir?
5 Viewshed ArcGIS ortamında nasıl oluşturulur?
6)Viewshed aşağıdaki hangi analizi oluşturmaktadır?
A)Görüş alanı
B)Eğim
C)Bakı
D)Yükseklik
E)Eşyükselti
7)Aşağıdakilerden hangisi bakı analizidir?
A)Hillshade B) Coutour C) Slope D)Aspect E) 3D

8)
analiz aşağıdakilerden hangisidir?

yanda görseli verilen

A) Eğim B) Kabartma C)Bakı D) Görüş alanı E) Mesafe
9) Altitude güneşin ufuk üstündeki açısıdır. 0 derece ile 180 derece arasında bir değeri ifade
eder. Cümlesi doğru mu ? Yanlış mı ?
A)doğru B) Yanlış
10) Azimut güneşin açısal yönüdür. Pusula yönü de denilir. 0 derece ile 360 derece arasındaki
değerler ile ifade edilebilmektedir. Cümlesi doğru mu yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış

Cevap
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1) Selection menüsünün altında yer alan “Add Data” butonunu kullanın ve Uygulama
Verileri> Uygulama 13>Sayısal Yükselti Modeli klasöründeki Uygulama dosyası
içindeki esyükselti_50 shape file’ını ArcMap ortamında açınız.
2) “Table of contents” arayüzünde eşyükselti_50 katmanına sağ-tık yaparak “Open
Attribute Table” sekmesini seçin. Açılan öznitelik (attribute table) arayüzünde
yükseklik katmanında bulunan her bir eşyükselti eğrisinin yükseklik bilgisi
Contourfield’ında yer almaktadır.
3) Shapefile
4) “3D Analyst toolbar”da yer alan “Interpolate Line” seçeneğine tıklayın. Haritada
doğrusal bir hat çiziniz. Çift tıklayarak çizimi bitirin.
5) ArcToolbox>3D Analyst Tools>Visibility>Viewshed seçeneği seçilir. Input raster
kısmına yükselti rasteri seçilir. Input point or polyline observer features kısmında
radar verisi seçilir. Output raster kısmından sonuç ürünün kaydedileceği yer seçilir ve
ok denir.
6) A 7)D 8)C 9)B 10 )A
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14. 3D ANALİZ III

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 3D analiz uygulama örneklerini öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 3D analiz hangi alanlarda uygulanıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

3D analiz

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

3D modellemesi öğrenmek Örnek uygulamalar yapmak.
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Anahtar Kavramlar
•
•

3D
Modelleme
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Giriş
CBS’nin en güçlü yanı mekânı çok yönlü olarak resmedilmesidir. CBS ile mekâna ait
özellikle üç boyutlu olarak gösterilmekte, sahanın yükselti, bakı, eğim ve bakı kabartma
haritaları kolaylıkla üretilmektedir.

14.1. Veri Dönüşüm Fonksiyonları (Convert)
Bu bölümde ArcGIS 3 boyutlu Analiz modülündeki “Convert” fonksiyonlarını kullanarak
veri dönüşümü işlemlerini gerçekleştirerek örnek veri seti üzerinden konuyu daha iyi
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anlamamıza imkân sağlayacaktır. Bu 3boyutlu analiz modülündeki veri dönüşümü
fonksiyonları TIN, Raster ve Vektör veri setlerinin birbiri arasındaki dönüşümleri sağlayan bir
takım araçları içermektedir.
14.2. Convert (Dönüşüm) Fonksiyonları
Dönüşüm işlemleri “3D Analyst’deki” “Convert” başlığı adı altında araçlar
birbirlerinden farklı yapıya sahip veri formatları arasında herhangi bir kısıtlamayla
karşılaşmaksızın çalşma olanağı sağlamaktadır. Örnek olarak ArcGIS yazılımı “Spatial
Analyst” aracıyla istatistiksel olarak birtakım analizleri yapabilmek için “TIN” formatındaki
veri setini raster veri formatına dönüştürmek mümkündür. Aynı şekilde yüzey bilgilerini
görmek için raster formattaki veriyi “TIN” formatında yeniden dönüştürmek mümkündür.
“TIN” ve “Raster” forattaki verileri vektör formatta veri katmanına dönüştürerek, ArcMap
yazılımında vektör tabanlı mekânsal analiz hesaplamalarını yapmak mümkündür.
“3D Analyst” araç kutusundaki “Conversion” fonksiyonları altında şu alt uygulamalar yer
almaktadır.
• From File
• From Features Class
• From LAS Dataset
• From Raster
• From Terrain
• From TIN
14.3. From Features Class
Bu araç ile katmanlardaki Z (yükseklik) değeri “ASCII” formatında kaydedilmesine
yardımcı olur. Bazı raster verilerin ayak izleri oluşturulur.
14.4. From File
Dosya işlemleri dediğimiz kısımları oluşturmaya yarayan araçtır. “ASCII 3D to
Features Class” ile nokta dosyalarından katmanlar oluşturulur. “Import 3D Files” ile 3
boyutlu veriler yüklenir.
14.5. From LAS Dataset
Lidar ile elde edilen nokta bulutundan TIN oluşturulmasını sağlayan menüdür.
14.6. From Raster
Raster to Domain menüsü ile poligon ya da çizgi halindeki verilerin raster halde ayak
izleri denilen kopyasını oluşturur.
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Şekil 255: From Raster Girdi Çıktı
“Raster to Multipoint”, Raster hücre dizimine sahip 3 boyutlu noktaların Z değerlerini
kullanarak çoklu noktaya çevirir.
“Raster to TIN”, “Raster” verilerden çoklu “TIN” verileri oluşturmaya yarayan menüdür.
14.7. From Terrain
3 Boyutlu yüzeylerden elde edilen nokta, raster ve TIN verileri oluşturmaya yarayan
menüdür.
14.8. From TIN
3 Boyutlu nokta koordinatları yardımıyla “TIN” oluşturmaya yarayan menüdür.
Oluşturulan “TIN” verilerinden bozuk üçgenlerin düzeltilmesi yeniden oluşturulması ve bazı
özelliklerin değiştirilmesine yarayan menüdür. (Esri Türkiye, 2013).
14.9 ArcScene’de Üç Boyutlu Veri Görüntüleme
Bu bölümde ArcGIS 3 boyutlu analiz modülünde yer alan ArcScene ve ArcGlobe
arayüzlerini kavramamıza yardımcı olmak amaçlanmaktadır. “ArcMap” arayüzünde
hazırladığımız veri setini ArcGlobe ve ArcScene arayüzlerinde 3D olarak görüntülenebilir ve
burada uçuş animasyonu hazırlayabilirsiniz (Esri Türkiye, 2013).
14.9.1. ArcScene
ArcScene arayüzü daha önceden hazırladığınız verileri 3 boyutlu olarak
görüntülememize ve yönetmemize imkân sağlar. Ayrıca ArcScene’de yüzey analizlerinin
birçoğunu da gerçekleştirebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz 3 boyutlu projeleri “*.sxd”
uzantılı proje dosyalarında kayıt edebilirsiniz (Esri Türkiye, 2013).
14.9.2. ArcGlobe
ArcGlobe arayüzü, küresel ortamda fazla sayıdaki veriyi 3 boyutlu olarak
görüntülemenize imkân sağlamaktadır. ArcGlobe arayüzü hazırladığınız proje dosyasını
“*.3dd” uzantısı ile kaydetmektedir (Esri Türkiye, 2013).
ArcScene uygulamasını başlatınız.
“Add Data” butonuyla “Uygulma Verileri > Uygulama 14” içindeki “tingrid”
verisini “ArcScene” uygulama arayüzüne çağırınız (Şekil 256).
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Şekil 256: Arcmap Arayüzü
“Navigate” aracını kullanarak verinizi 3D olarak hareket ettirebilirsiniz. Mouse
aracılığı ile verinize yön vermeniz mümküdür. Mause’nin sol tuşu ile veriyi aşağı-yukarı ya
da sağa-sola hareket ettirirken, sağ tuşu kullanarak da “zoom-in / zoom-out” işlemlerini
yapmayı sağlamaktadır. Mouse’nin her iki tuşuna aynı anda basarsanız pan özelliğiyle veriyi
ekranda kaydırabilirsiniz.
Ekrana getirilen “tin grid” formatındaki veri bir sayısal yükseklik verisinden
oluşmaktadır. Bu sayısal yükseklik verileri ilgili yükseklik bilgilerini kendi veritabanında
tutan raster formatındaki veri setleridir. Bu verileri ArcScene arayüzüne ilk çağrıldığında sıfır
düzleminde açılmaktadır. Diğer bir ifade ile herhangi bir yükseklik özelliği henüz
tanımlanmamıştır. Bu sebeple veriye yükseklik bilgisini tanıtmak gerekmektedir. “Tin grid”
katmanına sağ-tık yaparak “Properties”’i açınız. “Layer Properties” penceresinde de “Base
Heights” (Taban Yüksekliği) alanına gelin (Şekil 257).
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Şekil 257: ArcScene Arayüzü
Height’de “Obtain heights for layer from surface” seçeneği seçin. Bu işlem
sonunda tingrid verisi yükseklik bilgilerini kendi veritabanından alacaktır. “OK” seçeneğine
tıklayarak arayüz penceresini kapatın. Navigate aracıyla veriyi inceleyiniz. Verinin arazi
topografyasına göre şekil aldığını görmektesiniz (Şekil 258).

Şekil 258: ArcScene Arayüzü
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Görsel açıdan verinin daha zenginleştirilmesini sağlamak için “Scene Layers” aracına
sağ tıklayarak “Scene Properties” seçeneğini seçin. General bölümünde bulunan “Vertical
Exaggeration” (Dikey Abartı Faktörü) kısmına 3 değerini girin. Bu işlem sonunda görüntü
dikey düzlemde 3 kat abartılmış olacaktır. “Navigate” butonuyla verinin incelenmesini
sağlayınız.

Şekil 259: Scene Properties
“Add Data” butonuyla “Uygulama Verileri > Uygulama 14” içindeki “orto_genel”
verisini “ArcScene” uygulama arayüzüne çağırın. Ardından çağrılan verinin yükseklik
tanımlanması yapılmadığı için ekranda yer alan veri “tingrid” verisi altında yer alacaktır.
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Şekil 260: ArcScene Arayüzü
“Orto_genel” katmanına sağ-tık yaparak “Properties > Base Heights” bölümünü
açınız. Bu adımda önceki veride uygulanan işlem adımlarını uygulayarak ikinci seçeneği aktif
ediniz. Böylece katmana ait yükseklik bilgisini “tingrid” verisinden almış olacaktır. “Scene
Layers” arayüzünde “tingrid” katmanının tikini kaldırın ve “data view” arayzünde sadece
orto_genel katmanını görüntüleyiniz. “Navigate” aracıyla katmanın incelenmesini sağlayınız.
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Şekil 261: ArcScene Arayüzü
“Add Data” butonuyla “Uygulama Verileri Uygulama 14” içerisindeki “Bina.shp”
katmanını “ArcScene” arayüzüne çağırın. “Bina” katmanına sağ-tık yaparak “Properties >
Base Heights” bölümünden “Obtainheights for layer from surface” kısmını seçip katmana
ait yükseklik bilgisini tanımlayarak ve ardından “OK” seçeneğine tıklayarak pencereyi
kapatınız.
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Şekil 262: ArcScene Add Data
“Bina” katmanı yeniden sağ tıklayarak “Layer Properties” arayüzünü açın. Burada
“Extrusion” (Yükseltme) kısmına gelin. Bu kısımda binaların yükseklik değerleri
tanımlanacaktır. “Extrude features inlayer” kutucuğunun tikini atın ve daha sonra
“Extrusion value” kısmına 20 değerini yazınız. Sonuç olarak “Bina” katmanında bulunan
yapıların tamamı 20 m yükseltilmiş olacaktır (Şekil 263).
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Şekil 263: ArcScene Extrusion
“Navigate” butonuyla katmanları inceleyiniz.

Şekil 264: ArcScene Arayüzü
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“Bina” katmanı veritabanında binaların kendi yükseklik değer bilgileri mevcut ise her
bir binaya kendi yüksekliği tanımlanabilir. “Bina” katmanı için yükseklik değer bilgileri
“Height field’ında” bulunmaktadır. “Bina” katmanı üzerinde sağ-tık yaparak “Layer
Properties” arayüzünden “Extrusion” bölümüne gelin ardından “Expression Builder”
sekmesine tıklayınız.
“Bina” katmanı üzerinde mauseye sağ tıklayarak “Layer Properties > Symbology”
bölümüne gelin. Burada “Categories > Unique Values”’i seçin. “Value Field” alanında
“Kat Yüksekliğini” seçin ve “Add All Values” butonuna basarak her binayı numarasına
göre renklendirin ve ardından “OK” butonunu kullanarak sekmeyi kapatın.

Şekil 265: ArcScene Arayüzü
“Add Data” butonuyla “Uygulama Verileri> Uygulama 14” içindeki “Yol.shp”
katmanını “ArcScene” ortamında açın. “Elektrik” katmanında sağ tıklayarak.“Properties >
BaseHeights” bölümünden “Obtain heights for layer from surface” seçeneğini seçerek
katmanın yükseklik değer bilgisini tanımlayın.
Bu verinin bir enerji nakil hattı olduğunu varsayalım. Enerji nakil hatlarını yerden
yükseltmek için belirli bir offset (öteleme) değeri girilmesi gerekmektedir. “Offset” alanına
10 değerini yazın. Böylece enerji nakil hattı yerden 10 m yükseltilmiş olacaktır. “OK”
seçeneğine tıklayarak sekmeyi kapatınız.
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Şekil 266: ArcScene Layers
Yol katman sembolü üstünde mausede sol-tuşa bir kere tıklayınız. Karşımıza çıkan
“Symbol Selector” penceresinden “Properties’e” tıklayın. “Type” kısmından “3D Simple
Line Symbol” türünü seçin. “Color” kısmından herhangi bir rengi seçip akabinde “3D
Preview” kısmından 3D olarak tüp şeklindeki sembolü inceleyin. “OK” butonunu tıklayarak
her iki arayüzü penceresini de kapatın. Daha sonra veriye “Zoom-in” ile yaklaşarak “data
view’da” yer alan ”util” katmanında inceleme yapınız (Şekil 266).
Bir sonraki adımda “Add Data” butonunu kullanarak “Uyguama Verileri>
Uygulama 14” içerisindeki “Agac.shp” katmanını “ArcScene’de” açın. Agaç katmanına sağ
tıklayıp “Properties > Base Heights” kısmından “Obtain heights for layer from surface”
seçeneğin seçin ve katman yükseklik değer verisini tanımlayın (Şekil 267). Agaç katmanına
3D görünüm olarak ağaç sembolünü verebilmek için katman sembolüne mousenin sağ tuşla
tıklayın. Karşınıza çıkan “Symbol Selector” penceresinden “More Symbols’e” tıklayın ve
“3D Trees” sekmesini seçin. Sembol arayüzünü Mouse vasıtası ile aşağı doğru kaydırın ve
3D görünüme sahip ağaç sembollerinden birini seçin ve daha sonra “Size” bölümünü 60
değeri yapın “OK” butonunu tıklayınız (Şekil 267).
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Şekil 267: Sembol Selector
“Navigate” butonuyla katmanları inceleyiniz.

Şekil 268: ArcScene
14.10 ArcScene’de Üç Boyutlu Uçuş Animasyonu
ArcScene’de, animasyon oluşturmasını ve yönetmesine imkân veren geniş bir
animasyon araç setlerini sunmaktadır. Animasyon oluşturmanın metotlarından biri olan, key
frame yani bağımsız karelerin kaydedilmesi ile oluşturulmaktadır. Diğer metot ise “fly” aracı
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ile manuel yapılan uçuş görüntülerinin kayıt edilmesidir. Diğer yandan ArcScene’de
kaydedilen animasyon dosyaları AVI video formatında da kaydetmeye imkân tanır.
“Standart toolbar” da boşluğa sağ tıklayın ve “Animation toolbar” arayüzünü

Şekil 269: ArcScene Animatin
“Animation toolbar” üzerinde “Open Animation Controls > Options” butonunu tıklayınız
(Şekil 269).

Şekil 270: ArcScene Animation
312

“Animation Controls” arayüzünde kaydetmek istediğiniz animasyonun süresi
“default” 10 saniyelik bir zaman dilimi gelmektedir. Daha uzun süreli bir animasyon
kaydetmek isteniyorsa süre değerini “By duration” kısmından değiştirmek mümkündür.
Ayarların tamamı “default” olarak kabul edildikten sonra “Animation Controls” arayüzünü
kapatınız. “Animation toolbarda” yer alan “Capture View2’yi” kayıdı başlatma veya
durdurma seçeneği ile konrol edebilirsiniz.
“Standart toolbar” üzerinde yer alan “Fly” seçeneğine tıklayın ve ardıdan uçuş araçlarını
aktif hale getiriniz ve “Capture” seçeneğine tıklayarak video kayıt işlemine başlayın.
Mouse sol tuşuna devamlı olarak basın ve uçuş similasyonua başlayın. Similasyonu
yavaşlatmak için ise mouse nin sağ tuşuna devamlı olarak basın (Şekil 271).

Şekil 271: ArcScene Arcmap Arayüzü
Uçuşun hızını takip etmek için “ArcScene” arayüzünün sol alt bölümündeki “Fly
Speed’den” kısmında takip edebilirsiniz. Uçuşu bittirdikten sonra kaydı durdurmak içinde
tekrardan “Capture View” seçeneğine tıklayınız.
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Şekil 272: ArcScene Animation
Oluşturduğunuz animasyonu izlemek için “Open Animation Controls > Options > Play”
seçeneğine tıklayınız (Şekil 273).

Şekil 273: ArcScene Animation

314

“Animation Control” penceresini kapatın. “Animation toolbar” üstünde
“Animation > Export to Video…” seçeneğini tıklayınız. Açılan pencerede dosyanıza
“ucus1” adını verin ve AVI dosyasını “Uygulama Verileri > Uygulama 14” klasörünü
seçiniz. “Export” butonuna tıklayınız ve ardından AVI formatında hazırladığınız animasyon
dosyası “export” işlemi (dışarı aktarılma ) başlayacaktır. Kaydedilen AVI dosyasını “GOM
Player, Windows Media Player vb” herhangi bir video aynatma yazılımı ile açıp
izleyebilirsiniz (Şekil 274).

Şekil 274: Export Animation

Şekil 275: ArcScene Animation Sonuç Klasörü
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Uygulama Soruları
1. İnternet ve kaynak kitaplardan örnek 3 boyutlu haritaları inceleyeniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 3D analiz Arcscene arayüzünü ayrıntılı bir şekilde
öğrendik

Bölüm Soruları
1. 3D Analyst toolbox’ındaki Conversion fonksiyonu altında bulunan alt
fonksiyonlar hangileridir?
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2. ArcGIS programında 3D Analyst Toolbox’ı altında yer alan From Features
Class hangi işlevleri içerir?
3. ESRI şirketinin ürünü olan ArcScene ne işe yarar?
4. ArcGIS ortamına açılan bir vektör bina.shp katmanı olsun. Bu katmanın
boyu yükseltilmek istenirse ArcGIS ortamında nasıl yapılır?
5. Yapılan uygulamadan esinlenerek bir elektrik. shp katmanınız olsun. Bu
katmanın şeklini boyutunu ve rengini değiştirmek isteseniz nasıl yaparsınız?
6. Aşağıdakilerden hangisi veri dönüşüm menüsü değildir?
A-) From LAS Dataset
B-) From Raster
C-) From Pixel
D-) From Terrain
E-) From to Polygon
7)Obtain heights foor layer surface seçeneğiyle katmanların yükseklikleri tanımlanır. Cümlesi
Doğru mu yanlış mı ?
A) Doğru B)Yanlış
8) Extusion value alanına 50 yazarsanız bina ve kat yükseklikleri 30 m artacaktır. Cümlesi
Doğru mu ? Yanlış mı ?
A) Doğru B)Yanlış
9) Oluşturulan görselleri daha fazla zenginleştirme için Vertical Exaggeration sekmesi yani
dikey abartı faktörü kullanılır. İfadesi Doğru mu ? Yanlış mı ?
A)Doğru B)Yanlış
10) Arcmap’te oluşturlan veri setlerininden 3D görüntü elde edebilmek için Arcscene ve
Arcglobe’a aktarmamız gerekmektedir. Cümlesi Doğru mu ? Yanış mı?
A)Doğru B)Yanlış
Cevap
•
•
•
•
•
•

1)
From Features Class
From File
From LAS Dataset
From Raster
From Terrain
From TIN
2) Bu tool aracılığı ile katmanlardaki Z(yükseklik) değeri ascii formatında
kaydedilmesine yardımcı olur. Bazı raster verilerin ayak izleri oluşturulur.
3) ArcScene verilerinizi 3D ortamda görüntüleyebilme ve yönetimini sağlamaktadır.
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4) Bina katmanı tekrar sağ-tık yaparak “Layer Properties” arayüzünü açın. Burada
“Extrusion” (Yükseltme) kısmına gelin. Bu bölüm içinde binalara yükseklik
değerleri tanımlanacaktır. “Extrude features inlayer” sekmesinin tikini seçiniz ve
“Extrusion value” kısmına 20 değerini yazınız. Böylece Bina katmanında yer alan
tüm binalara 20 m değerinde yükselti tanımlanmış olacaktır.
5) Elektrik katmanının sembolü üzerinde sol-tuşla tıklayın. Karşınıza gelen “Symbol
Selector” arayüzünden “Properties’e” tıklayın ve ardından “Type” kısmından “3D
Simple Line Symbol” türünü seçin. “Color” bölümünde renk seçtikten sonra “3D
Preview” kısmından 3D küp biçimine dönüşen sembolojiyi inceleyin ve ardından OK
butonuna tıklayarak açık olan iki pencereyi kapatın ve sonrasında da “Zoom-in” ile
yaklaşarak “data view’da” bulunan “util” katmanını da inceleyin.
6) C 7)A 8)B 9)A 10)A

320

Kaynaklar
Allen, D. W. (2011). Getting to Know Arcgis ModelBuilder. California: ESRİ.
Anadolu Üniversitesi. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
Ankara Üniversitesi. (2018, 09 10). Gözat/ Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. 09 10,
2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi:
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/lists_subjects/ adresinden alındı
Arslanoğlu, M., & Özçelik, M. (2005). Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinin İyileştirilmesi. 10.
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası.
Başçiftçi, F., Durduran, S. S., & İnal, C. (2013). Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su
Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması. Harita Teknolojileri
Elektronik Dergisi , 1-15.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2016, 06 26). Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi
DSM Veri Örneği. 07 25, 2018 tarihinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı:
http://cbs.csb.gov.tr/cografi-veri-servis-havuzu-i-5438 adresinden alındı
Elibüyük, M. (2002). Matematik Coğrafya Evren, Gezegenler, Dünya, Zaman. Ankara: Ekol
Yayınevi.
Eser Ünaldı, Ü. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileir ve Öğretmenler İçin Harita Bilgisi ve
Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
Esri. (2013, 09 30). ArcGIS Help 10.1. 07 24, 2018 tarihinde ArcGIS Online:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/#/Welcome_to_the_ArcGIS_Profession
al_Help_Library/00qn0000001p000000/ adresinden alındı
Esri Türkiye. (2013). ArcGIS 10.1 3D Analiz Uygulama Dökümanları. Ankara: Esri Bilgi
Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti.
İnal, C., Erdi, A., & Yıldız, F. (2016). Topoğrafya Ölçme Bilgisi. Ankara: Nobel Akademik
Yayıncılık.
İşlem Şirketler Grubu. (2013). ArcGIS 10.1 Uygulama Dökümanları. Ankara: İşlem .
Karaali, C., & Yıldırım, Ö. (1996). Global Konum Belirleme Sistemi (GPS). Pamukkale
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 103-108.
Kol, Ç., & Küpcü, S. (2008). ArcGIS 3D Analiz ArcView, ArcEditor, ArcInfo İçin. Ankara:
İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti.
Kol, Ç., & Küpçü, S. (2008). ArcGIS Spatial Analiz ArcView, ArcEditor ve ArcInfo İçin.
Ankara: İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Müh ve Eğtm Ltd. Şti.
321

Korkmaz Başel, E. D., Satman, A., & Serpen, U. (2013). Türkiye'nin Tahmini Yer Altı
Sıcaklık Haritaları. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (s. 37-44). İzmir:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. (2018, 09 10). T.C. Tarım ve
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. 09 10, 2018 tarihinde www.ogm.gov.tr:
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/EgitimDokumanlari/Forms/AllItems.aspx?RootF
older=%2Fekutuphane%2FEgitimDokumanlari%2FBilgi%20Sistemleri%20Dairesi%
20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&FolderCTID=0x012000D922C4CF
2FC76C4EA56D58418B79CE80&View={5D210974-51EE-4C adresinden alındı
Taylan, E. D., & Damçayırı, D. (2016). Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging
Enterpolasyon Yöntemleri ile Tahmini. İMO Teknik Dergi, 7551-7560.
Tural, S. (2011). Gerçek Zamanlı Meteoroloji Verilerinin Toplanması, Analizi ve
Haritalanması. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Turoğlu, H. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. İstanbul: Çantay.
Vatansever, F., & Doğalı, G. (2011). Klasik Enterpolasyon Yöntemleri ve Yapay. 6.
International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) (s. 51-54). Elazığ: Fırat
Üniversitesi.
Yanalak, M. (2002). Sayısal Arazi Modellerinde Yükseklik Enterpolasyonu. Harita Dergisi,
44-58.
Yaprak, S., & Arslan, E. (2008). Kriging Yöntemi ve Geoit Yüksekliklerinin Enterpolasyonu.
Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 36-42.
Zengin Kazancı, S., & Tanır Kayıkçı, E. (2014). Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri
Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük
Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği. 7.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (s. 1-5).
Çorum: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.

322

