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ÖNSÖZ
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) , günümüz teknoloji çağının en yaygın kullanılan
uygulamalarından bir tanesidir. Özellikle akıllı sistemlerin gelişmesiyle birlikte coğrafi bilgi
sistemleri farkında olmasak bile günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi
haline gelmiş durumdadır. Araçlarımızda kullandığımız navigasyonlardan, belediyelerin
kullandıkları bilgi sistemlerine, hava tahminlerinden gelecek ile ilgili çevresel tahminlere,
araç takip sistemlerinden ulaşım ağlarının düzenlenmesine ve daha yüzlerce alanda coğrafi
bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili birçok yazılım programı ve
farklı araçlarda kullanılan uygulamaları bulunmakla birlikte CBS hakkındaki temel teorik
bilgiler standart bir özellik göstermektedir. Bu ders kapsamında herhangi bir programa ya da
uygulamaya bağlı kalmadan coğrafi bilgi sistemleri hakkında temel teorik bilgiler verilecektir.
CBS’nin tarihsel gelişiminden başlayan bu kitapta, harita, koordinatlandırma, projeksiyonlar,
veri tipleri, uzaktan algılama, küresel konumlama sistemi, web tabanlı CBS, insansız hava
araçları, CBS’nin geleceği konularında bilgiler verilecektir.
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YAZAR NOTU
Bu kitapta başta yer bilimleri olmak üzere, bir çok bilimsel alanında, birçok resmi ve özel
kurum ile kuruluşlarda kullanılan coğrafi bilgi sistemleri hakkında teorik bilgilere yer
verilmiştir. Ders kapsamında herhangi bir yazılıma bağlı uygulama bulunmamaktadır. Ders
kitabının hazırlanmasın çok fazla sayıda ulusal ve uluslararası kaynaktan yararlanılmış olup,
en güncel ve en doğru bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. CBS çok hızlı gelişen ve uygulama
alanları her geçen gün artan bir alan olduğundan dolayı bu kitap içerisinde, insansız hava
araçlar, jeoistatistiksel modeller gibi, modern teknikler ile ilgili bölümlerde eklenmiştir.
Dersler sunular üzerinden işlenecek olup anlatılan konulara uygun olarak ders içeriklerinde
bir çok ek kaynak önerilmiştir. Önerilen kaynaklar dersin sorumluluğu içerisinde olmayıp
isteğe bağlı olarak kendiniz geliştirmek amacıyla yararlanılabilir.
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Giriş
Bu bölümde bilgi sistemi, konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, coğrafi bilgi ve
coğrafi bilgi sistemi (CBS) kavramları açıklanacak, CBS’nin kısa tarihçesi, temel işlevleri ve
temel bileşenleri hakkında bilgiler verilecektir.
1.1. Bilgi Sistemi
Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde her geçen gün artan ve çeşitlenen bilginin doğru
şekilde saklanması, depolanması ve sınıflandırılması oldukça önemli ve etkili konulardan bir
tanesidir. Bundan dolayı günümüzde çok fazla sayıda bilgi sistemi yazılımı ortaya çıkmakta
ve bu sistemlerin oluşturulmasına büyük bütçeler harcanmaktadır.
Bilgi sistemi, veri ve bilgilerin sistemli şekilde toplanması, depolanması, işlenmesi ve
anlamlandırılması için oluşturulmuş sistemlere denir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji
çağında, bilgilerin daha ekonomik ve verimli şekilde depolanması ve ihtiyaç halinde hızlı bir
şekilde verilere ulaşılması çağımızın en önemli konularından bir tanesidir. Özellikle akıllı
teknolojiler, internet ve sosyal medya verilerinden dolayı her an milyarlarca veri
üretilmektedir. Artan bilgiyle birlikte bu bilgilerin kayıt altına alınması, düzenlenmesi ve
işlenmesi zorunlu duruma gelmiştir. Bu zorunluluktan dolayı verinin anlamlaştırılarak bilgiye
dönüştürülmesi ve bunların yönetilmesi için bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Toplumların
gelişimini dahi etkileyen bu sistemler için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılmaktadır.
Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu karar vericilerin karalarını destekleyen analiz imkânları
sunarak karar verme işlemini kolaylaştırmak, bu süreci kısaltmak ve doğru karar vermeye
katkı sağlamaktır. Bilgi sistemleri verileri etkin yöneterek kullanıcıya sunar ve kullanıcıların
ihtiyaç duyduğu verilerin ilişkilendirilip anlaşılmasına da yardımcı olur. Veri bir bilgi
sisteminde yönetilirken anlamlı bir bilgiye dönüştürülmesi için kullanıcının sistemle etkileşim
içinde olması gerekir.
Bilgi sistemleri temel olarak iki gruba ayrılır. Bunlar konumsal ve konumsal olmayan bilgi
sistemleridir (Şekil 1.1).
Konumsal olmayan bilgi sistemleri: Sistemdeki verilerde ait x,y,z konum bilgilerinin olmadığı
yönetim, bankacılık, muhasebe, haberleşme gibi bilgi sistemlerini kapsar. Günümüzde dijital
teknolojilerin artmasıyla birlikte konumsal olmayan bilgi miktarında çok ciddi bir artış
yaşanmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanımının, dijital bankacılığın yaygınlaşması
konumsal olmayan bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan etkenlerdendir. Sosyal medya
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hesaplarına girilen bilgileri, paylaşımlar hesapların sahipleri hakkında çok fazla konumsal
olmayan bilgi içermektedir. Bu bilginin doğru değerlendirilmesi de oldukça etkili sonuçlar
ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin Facebook, 2016 Amerikan seçimlerinde 87 milyon
kullanıcısına ait bilgileri kullanarak seçimler üzerinde etkili olduğu iddiasından dolayı birkaç
gün içerisinde 75 milyar dolar değer kaybına uğramıştır (URL 1).
Konumsal bilgi sistemleri: Verilerde x,y,z yani enlem, boylam, yükseklik bilgilerinin yanı sıra
nesnelerin öznitelik bilgilerinin de bulunduğu geniş bir bilgi sistemidir. Kısaca konumsal
bilgiler coğrafya ile ilişkili bilgilerdir ve bu dersimizin konusu genel olarak konumsal bilgi
sistemlerini kapsamaktadır.

Şekil 1.1 Bilgi sistemlerinin sınıflandırılması (Yomralıoğlu, 2000)
1.2.Coğrafi/alansal bilgi ve coğrafi bilgi sistemleri
Coğrafi bilgi, yeryüzüne ilişkin coğrafi/mekânsal/alansal bilgiler ile doğada bulunan somut
(yol, nehir, vb.) ve soyut olguların (iklim bölgesi, nüfus yoğunluğu, vb.) bir koordinat
sisteminde, konum ve biçimini gösteren geometrik bilgiler ile tanımlayan bilgilerdir. Coğrafi
bilgiler genel olarak haritalar ile sunulur ve günümüzde yazılımlar ile sayısal (dijital) ortama
aktarılır. Coğrafi bilginin bir yazılım ile bilgisayar ortamına aktarılmasıyla oluşan Coğrafi
bilgi sistemleri (CBS) hakkında birçok farklı tanım yapılabilir (Yomralıoğlu, 2000). Aşağıda
CBS tanımlarından bazılarına yer verilmiştir.
Tanım 1: CBS, Coğrafi bilgileri yani bilgi belirli bir konum veya alan ile ilişkilendirilen
verileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, toplanan verilerin bilgisayar ortamına
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aktararak depolama, güncelleştirme, kontrol etme, haritalama ve analiz etme gibi işlemlere
olanak sağlayan bir bilgisayar sistemleridir.
Tanım 2: CBS, Coğrafi koordinata sahip olan verilerin toplanması, bilgisayar ortamına
girilmesi, depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş
bilgisayar donanımı, yazılım, insan kaynakları, yöntem ve coğrafi bilgilerden oluşan bir
bütündür.
Tanım 3: CBS, mekânsal kökenli bilgilerin (grafik ve öznitelik) bilgisayar ortamında
toplanması,

girilmesi,

saklanması,

sorgulanması,

mekânsal

analizlerinin

yapılması,

görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir bilgi sistemidir.
CBS kartografya, uzaktan algılama, veritabanı ve grafik tasarımının bir bileşimidir (Şekil
1.2). Bu temel alanların yanı sıra günümüzde istatistik bilgisi de CBS’nin ilişkili olduğu temel
alanlardan bir tanesi olmaya başlamıştır. Bundan dolayı iyi bir CBS uzmanının bu farklı
disiplinler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

Şekil 1.2.Farklı disiplinler arasında CBS’nin yeri (Konecny, 2014)
CBS'nin temel çalışma prensibi belli bir coğrafi bölge için grafiksel (konumsal) ve öznitelik
(grafiksel/konumsal

olmayan)

verilerinin

ilişkilendirilerek

farklı

katmanlar

halinde

saklanması ve bu katmanları kullanarak istenilen analizlerin yapılmasına dayanmaktadır.
Herhangi bir haritadaki bir nesne için istenilen sayıda tablosal veri girilebilir. Tablosal veride
her bir satır haritadaki bir nesneye karşılık gelir. Her bir sütun ise o nesneye ait bir özniteliği
saklar. Ele alınan unsurun özelliğine göre çok fazla sayıda sütun oluşturulabilir (Şekil 1.3).
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Şekil 1.3.CBS’nin temel çalışma prensibi-1-harita unsurları ve bu unsurlara ait veri tabanı
arasındaki ilişki (Yomralıoğlu, 2000).
Katmanlama ise genel olarak bilgisayar destekli grafik programlarının temel çizim mantığıdır.
Burada gerçek dünyadaki her bir özellik ayrı bir katman ve ayrı bir veri tipi ile (çizgi, nokta,
poligon, raster) temsil edilir. Katman sayısı ele aldığınız konu ya da üzerinde çalıştığınız
projeye bağlıdır. Katmanlama da önemli olan gerçek dünyada temsil ettiğiniz unsurları ona en
uygun veri tipi ile göstermenizdir (Şekil 1.4). CBS’de katmanlama mantığı istenilen verilere
hızlı bir şekilde ulaşması ve istenilen analizlerin hızlı bir şekilde yapılasını sağlamaktadır.

Şekil 1.4. CBS’nin temel çalışma prensibi-2- CBS’de her bir öznitelik farklı bir katmanda
temsil edilir (Campbell ve Shin, 2012’den düzenlenerek).
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Coğrafi bilgi sistemlerinin karar verme konusunda bize yardımcı olabilmesi için işe doğru
soruları sorarak başlamamız gereklidir. Doğru soru sormak ne tip verilere, hangi katmanlara
ve hangi analizlere ihtiyacınız olduğu konusunda size yol gösterecektir. Bu tür sorular değişik
uzmanlık alanlarına sahip uzmanlar tarafından sorulabilir. Örneğin şehir planlamacısı, nüfus
bilimci, biyolog, sağlık bilimciler gibi. CBS aşağıda sorulan soruların ve daha fazlasının
cevaplanmasına yardımcı olur. CBS’nin bize yardımcı olabilmesi için temel olarak sormamız
gereken 5 tip soru şu şekildedir:
1-Coğrafi lokasyon hakkındaki sorular: Nerede? Neden orada?
2-Coğrafi dağılım ile ilgili sorular: Dağılış yerel mi yoksa küresel mi? Dağılım kümeli
mi yoksa dağınık mı? Sınırları nerede?
3-Coğrafi ilişkisi ile ilgili sorular: Yakınında ne var? Başka nerede gerçekleşir? Bir
olay gerçekleştiğinde/gerçekleşmediğinde olan ve olmayan olaylar neler?
4-Coğrafi keşişim ile ilgili sorular: Bağlantılı oldukları neler? Bağlantının doğası
nasıl? Lokasyonlar arasında ne sıklıkla kesişim meydana geliyor?
5-Coğrafi değişim ile ilgili sorular: Her zaman burada mıydı? Zaman ve alan
ölçeğinde nasıl değişti? Yayılmasını ya da daralmasını sağlayan nedenler neler?
1.3. CBS’nin avantajları


Coğrafi bilgi sistemlerinin en büyük avantajı karar verme üzerinde etkili olan kuvvetli
bir araç olmasıdır. Çünkü CBS hem güçlü bir veri tabanı yönetimi, hem yüksek
kaliteli çizim ve coğrafi analiz yeteneği hem de karar destek mekanizması
özelliklerinin tümünü içinde barındırmaktadır.



Coğrafi bilgi sistemleri sadece haritalama sistemleri değil, alansal analizler yapabilme
imkânı sağlayan sistemlerdir.



CBS’de ele alınan olaylar sadece alansal değil zamansal bir boyuta da sahiptir. Bu
özelliğinden dolayı karar vermeyi kolaylaştıran ve çözüm üretmeye yarayan bir
araçtır.
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1.4. CBS’nin amaçları/görevleri


Fazla sayıda konumsal verinin saklanması, yönetilmesi ve analizinin yapılmasını
sağlamak.



Coğrafi tabanlı verileri analiz etmek. Veri setleri için istatistik hesaplamalar
yapılabileceği gibi, çeşitli mantıksal ve matematiksel modeller kullanılarak coğrafi
analizler yapılabilmektedir.



Verilerin kullanıcılara en uygun şekilde bilgi verebilmesi için organize edilip
yönetilmesini sağlamak ve özellikle sonuçların yani verilerin alansal dağılışlarını
uygun haritalar ile ortaya koymak.



Karar vermeyi destekleyerek daha iyi strateji yolları ortaya koymaya yardımcı olmak.

1.5. CBS’nin kısa tarihçesi
Bilgisayar destekli CBS uygulamaları yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte
CBS’nin tarihi 1800’lü yılların ortasına kadar girmektedir. CBS’nin ilk uygulaması 1832
yılında Charles Picquet tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Paris’in 48 bölgesindeki kolera
hastalarının sayısı gri renk tonları ile gösterilmiştir. Yani kolera hastalarının verilene göre bir
koroplet harita üretmiştir (Şekil 1.5).

Şekil 1.5.Charles Picquet tarafından 1832 yılında hazırlanan harita
(https://www.geospatialworld.net/blogs/overview-of-gis-history/- Erişim tarihi: 15/08/2019).
CBS’nin bilinen ilk uygulamalarından bir tanesi de ve en ünlü uygulamalarından bir tanesi
John Snow'un 1854 yılında hazırlamış olduğu kolera haritasıdır. Snow haritasında Charles
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Picquet’in haritasından esinlenmiştir. Bu haritadan önce koleranın hava aracılığıyla yayıldığı
düşünülmekteydi. John Snow koleradan ölen kişileri harita üzerinde oransal büyüyen sütunlar
ile işaretleyerek salgına neden olan pompanın yerini saptamıştır (Şekil 1.6).

Böylece

koleranın su kaynakları boyunca yayıldığı anlaşılmıştır. Pompa, kullanım dışı bırakıldıktan
sonra kolera salgını durdurulmuştur. Bu çalışma ile CBS karar vermede yardımcı olmak üzere
ilk kez kullanılmıştır (URL 2).

Şekil 1.6. John Snow’un 1854 yılında çizmiş olduğu haritanın yeniden renklendirilmiş
görüntüsü (URL 3, Kırmızı daireler hastalıkların görüldüğü alanları ve hasta sayısını, mavi
çeşme simgeleri ise su kaynaklarının yani su pompalarının yerini göstermektedir. Haritaya
göre hastalıklar merkezdeki su pompasının çevresinde yoğunlaşmaktadır.
Yukarıda açıklanan çalışmalar oldukça eski olmakla birlikte CBS tarihi açısından 1960 öncesi
dönem CBS’nin karanlık dönemi olarak nitelendirilmektedir (URL 4). 1960'lardan önce
haritalar oldukça sade bir yapıya sahipti ve çizimler elle yapılmaktaydı. Harita katmanları
ışıklı masalar üzerinde şeffaf kâğıtlar kullanılarak hazırlanmaktaydı.
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kavramsal anlamda ortaya çıkışı, CBS’nin babası olarak
nitelendirilen Roger Tomlinson tarafından 1963 yılında Kanada'nın ulusal arazilerinin
özelliklerinin tespitine yönelik olarak geliştirilen Kanada CBS projesiyle olmuştur. 1966
yılında Hardvad Üniversitesi’nde geliştirilen proje ise ilk CBS çalışması olarak bilinir. Bu
çalışmalar ile bilgisayar destekli haritaların oluşturulabileceği anlaşılmıştır (Yomralıoğlu,
2000).
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1975-90 döneminde bilgisayar yazılımlarının gelişmesiyle CBS'de çok hızlı bir ilerleme
olmuştur. Böylece statik (durgun) haritalardan dinamik haritalara, basit temel haritalar ve
analizlerden daha karmaşık haritalara geçiş yapıldı. Özellikle 2000’lerden son masaüstü
yazılımları artarak daha ulaşılabilir olması CBS’nin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır.
Akıllı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ise gündelik hayatımızın vazgeçilmez araçlarından
bir tanesi haline gelmiştir.
Değişik kaynaklarda farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte CBS’nin gelişim dönemlerini
ve temel özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Tablo 1.1). Ayrıca CBS’nin
tarihçesi hakkında daha fazla bilgi için “The history of geographic information systems:
perspectives from the pioneers” adlı kitaptan yararlanabilirsiniz.
Tablo 1.1.CBS’nin gelişim safhaları
Döne
m
19601975
19751990

Tanımlama Bazı karakteristikler

19902000

Ticari
Egemenlik

Kullanımın
2000yaygınlaşması 2010

Kullanıcı
Hâkimiyeti
Firmaların
Yarışı

Akıllı
sistemler

Akıllı
sistemlerin
yaygınlaşm
ası

Safha
Başlangıç
Gelişme

Ticarileşme

2010Günü
müz

Öncü
çalışmalar
Deneme ve
Uygulama

• Bireysel çabalar ön plandaydı
• Anabilgisayar sistemleri hâkim durumdaydı
• Bireysel ve yerel denemeler yapılmıştır
•Hükümetler CBS’nin önemini anlamaya başlamış
ve CBS ulusal ajanslar tarafından teşvik edilmiştir
•CBS
konusunda
çalışmalar
birçok
kez
tekrarlanmıştır
•CBS programlarının kapasitesi iyileştirmiştir.
•GPS sistemleri uygulanmaya başlanmıştır
Daha ucuz ve hızlı bilgisayarlar ortaya çıkmıştır.
• CBS firmalarının artmıştır
•Workstation ve masaüstü bilgisayar sistemlerinin
yaygınlaşmıştır
• CBS danışmanları ortaya çıkmıştır
• Tüm dünya için standart haritalar üretilmiştir.
•Bilgisayar ve network sistemlerinin kullanımı
artmıştır
•Bütün donanım platformları için sistemler ortaya
çıkmıştır
•İnternet haritalarının kullanımı başlamıştır.
•Birçok altlık harita tamamlanmış ve ücretsiz olarak
herkesin kullanımına açılmıştır. Bu amaçla çok fazla
sayıda interaktif harita sitesi yapılmıştır.
•Başta akıllı telefon ve tabletler olmak üzere akıllı
cihazlar CBS sistemlerine bağlı olarak çok fazla
sayıda uygulama hazırlanmıştır.
•Drone teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte
küçük ölçekte daha hassas çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
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1.6. CBS’nin bileşenleri
CBS’nin 5 temel bileşeni vardır: Donanım, yazılım, veri, yöntem ve personeldir (Şekil 1.7).

Şekil 1.7.CBS’nin temel bileşenleri
Donanım: Veri girişi, düzenlemesi ve çıktısı aşamasında gerekli olan malzemeleri temsil
etmektedir. Temel donanımsal malzemeler bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sayısallaştırıcı ve veri
depolama sistemleridir (Şekil 1.8). Donanım özellikleri gelişen teknoloji ile birlikte
çeşitlenmeye devam etmektedir. Örneğin bu donanımlar içerisine GPS sistemleri de
eklenebilir.

Şekil 1.8.CBS’nin temel donanım malzemeleri (URL 5)
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Yazılım: Coğrafi veri girişini yapmak, veriyi analiz etmek, görselleştirmek ve saklamak
amacıyla kullanılan yazılımlardır. CBS’nin kullanım alanlarının yaygınlaşması ve Pazar
payının artmasıyla birlikte birçok CBS programı ortaya çıkmıştır (Şekil 1.8). Bu yazılımlar
arasında en yaygın kullanılan ticari yazılımlar (ücretli) ArcGIS, MapInfo, Intergraph, TNTMips, Microstation, IDRISI ve GeoDB örnek olarak verilebilir. En yaygın kullanılan açık
yazılımlara (Ücretsiz) ise, Grass, Quantum GIS (QGIS), uDig, openJUMP, Openmap ve
KOSMO verilebilir. Bu programlar hakkında daha ayrıntılı bilgi son ders içerisinde
verilecektir. Bir CBS yazılımı aşağıdaki 5 temel yeteneğe sahip olmalıdır:
1. Veri toplama;
2. Veri işleme;
3. Veriyi yönetme;
4. Sorgulama ve analiz yapabilme;
5. Görselleştirme ya da çıktı.

Şekil 1.9. Tipik bir masaüstü CBS yazılımının arayüzü (Steiniger vd., 2010)
Veri: Coğrafi ve coğrafi olmayan işlenmemiş sayılar ve metinler CBS'nin en önemli
bileşenidir. Haritalar, uydu görüntüleri, öznitelik verileri (harita ve uydu görüntüleri ile
ilişkilendirilmiş her türlü tablosal veriler) CBS’nin temel verilerini oluşturur. Veri tipleri 5, 6
ve 7. ünitelerde genel hatları ile tanıtılacaktır.
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Personel: CBS konusunda uzman kişiler. CBS’nin etkin kullanımı ve yeteneklerini iyi
anlamış, CBS’nin temel mantığına hâkim ve mekâna ait verilerin ana özelliklerini kavramış
kullanıcılar. CBS kullanıcılarının yanı sıra CBS kullanmayan ancak analizi yapılan konu
hakkında uzman kişilerde bu sınıf içerisinde yer alabilir.
Yöntem: Belirli bir çıktıyı elde etmek için izlenen prosedürleri kapsamaktadır. CBS içerisinde
yöntem sınırlaması kullanıcıların teknik imkanları ve hayal güçleri ile sınırlıdır. Bununla
birlikte CBS’de kullanılan yöntemler genel hatları ile 10, 11 ve 12. ünitelerde anlatılacaktır.
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Uygulamalar
CBS’nin tarihsel gelişimi hakkında daha fazla araştırma yapınız.
CBS’nin karar verme konusundaki uygulamalarına örnekler araştırınız.
Dr. John Snow’un Londra’daki kolera hastalığı ile ilgili yapmış olduğu çalışma hakkında
araştırma yapınız.
CBS’nin ilişkili olduğu bir bilim dalını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-CBS’nin tarihsel gelişimi içerisindeki dönemleri kısaca açıklayınız?
2-CBS’nin karar vermek konusunda nasıl etkili olduğunu iki örnek ile açıklayınız?
3-Dr. John Snow’un çalışmasında coğrafi veri - CBS ilişkisini kurunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi kavramları tanımlanmış, CBS’nin
avantajları, amaçlarından kısaca bahsedilmiş, tarihçesi ve gelişim dönemleri genel hatları ile
açıklanmış ve temel bileşenleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) CBS’nin karar vermedeki ilk uygulamasında hangi hastalık haritalandırılmıştır
a) Kanser
b) Aids
c) Kolera
d) Kızmık
e) Bronşit
2-Aşağıdakilerden hangisi CBS’de sormamız gereken soru tiplerinden değildir?
a) Nerede olduğu hakkındaki sorular
b) Nasıl dağıldığı ile ilgili sorular
c) Banka hesap bilgileri ile ilgili sorular
d) Hangi alansal unsurlar ile ilişkili olduğu
e) Alansal değişim ile ilgili sorular
3- Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin dezavantajıdır?
a) CBS hem güçlü bir veri tabanı yönetimi, hem yüksek kaliteli çizim ve coğrafi analiz
yeteneği hem de karar destek mekanizması özelliklerinin tümünü içinde barındırır.
b) Coğrafi bilgi sistemleri sadece haritalama sistemleri değil, alansal analizler yapabilme
imkânı sağlayan sistemlerdir.
c) Ele alınan olaylar sadece alansal değil zamansal bir boyuta da sahiptir.
d) Bu özelliğinden dolayı karar vermeyi kolaylaştıran ve çözüm üretmeye yarayan bir
araçtır.
e) Veri ve yazılımları ucuzdur.
4-Aşağıdakilerden hangisi konumsal bilgi sistemlerine bir örnektir?
a) Yönetim
b) Bankacılık
c) Muhasebe
d) Kent bilgi sistemi
e) Haberleşme
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5-Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin bileşenlerindendir?
a) Veri üretmek
b) Veri yönetmek
c) Donanım
d) Veriyi sunmak
e) Veriyi taşımak
6-Sistemdeki verilerde ait x,y,z konum bilgilerinin olmadığı yönetim, bankacılık, muhasebe,
haberleşme gibi bilgi sistemlerine …………………………bilgi sistemleri denir.
7-Coğrafi bilgi sistemlerinin en büyük avantajı ……………………………………… olmasıdır.
8-CBS’nin ilk uygulaması …….. yılında ……………………….. tarafından gerçekleştirilmiştir.
9- Veri girişi, düzenlemesi ve çıktısı aşamasında gerekli olan malzemeleri temsil eden CBS bileşenine
……………….. adı verilir
10-CBS’nin tarihsel sürecinde 1990-2000 tarih aralığı …………………………….. dönemine karşılık
gelir.

Cevaplar
1)c 2)c , 3)e, 4)d, 5)c, 6-Konumsal olmayan, 7 karar verme üzerinde etkili olan kuvvetli bir araç,
8-1832- Charles Picquet, 9- donanım 10-Ticarileşme
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2. COĞRAFİ KAVRAMLAR VE HARİTA ÖĞELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Harita
2.2. Haritaların temel unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Haritanın temel işlevi nedir?
Haritanın temel unsurları nelerdir?
Harita oluşturma döngüsünün süreçleri nelerdir?
Haritada yön kavramı nedir?
Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Harita kavramı

Harita

kavramının

ne Oluşturduğu haritada nelere

olduğunu iyi anlamak

dikkat

etmesi

gerektiğine

dikkat edecek
Haritanın unsurları

Haritanın unsurlarının neler Oluşturacağı
olduğu iyi analamak

harita

haritalarda

unsurlarına

dikkat

edilerek çıktı oluşturulacak
Harita ölçeği

Büyük ve küçük ölçekli Oluşturacağı
haritaların

özellikleri haritanın

hakkında bilgi sahibi olacak

haritalarda

konusuna

göre

ölçek belirlenecek
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Anahtar Kavramlar
Harita
Harita unsurları (Başlık, lokasyon, yön, projeksiyon, lejand, ölçek, gösterim şekilleri)
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Giriş
Stephen Wise, GIS fundamentals kitabında “CBS’nin nasıl kullanılacağını öğrenmek için
CBS terimleri ile düşünmeniz, CBS programlarının nasıl çalıştığını öğrenmek için ise
bilgisayar gibi düşünmeyi öğrenmeniz gereklidir” demiştir. Yani CBS’yi iyi bir biçimde
kullanabilmek için kartografya, haritalandırma ve haritalar hakkında bilgi sahibi olmamız
gereklidir. Bu nedenle bundan iki, üç ve dördüncü bölümlerde temel kartografya ve harita
kavramları hakkında bilgiler verilecektir. Bu bölümde ise haritanın ve bir haritada olması
gereken temel unsurların neler olduğu üzerinde durulacaktır.
2.1. Harita
Harita, yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının belirli oranlarda küçültülüp, renkler ve
semboller yardımıyla bir düzlem üzerinde gösterimidir. Başka bir ifade ile harita, üç boyutlu
gerçek dünyanın iki boyutlu temsili gösterimidir. Harita, karmaşık süreçler osnucunda ortaya
çıkan bir üründür ve birçok temel işlece sahiptir. Bu temel işlevleri aşağıdaki şekilde
özetlemek mümkündür.


Harita herhangi bir şeyi özetlemenin en etkili yollarından bir tanesidir. Yazılar ile
sayfalarca bilgiyi bir sayfalık bir harita ile özetlemek mümküdür.



Haritanın bir bölge hakkında bilgi verir ve haritanın bu işlevi haritayı önemli birer
tarihsel belge yapar. Çünkü geçmiş zamanlarda yapılmış olan haritalar yapıldığı
dönem hakkında önemli bilgiler sağlar.



Harita önemli bir iletişim aracıdır ve karar vermede yardımcı olur. CBS’de yapılan
çizimler ve analizlerler sonucunda elde edilen haritalar problemin nerede olduğunu ve
neden kaynaklandığını kolay bir şekilde anlamamızı sağlar. Bu nedenden dolayı hem
kağıt hem de dijital haritalar birçok ekonomik, çevresel, ve sosyal aktivite üzerinde
önemli rol oynar.



Harita nerede olduğunuzu, bulunduğunuz yerin ne tür bir coğrafi ortam içerisinde yer
aldığını, her türlü coğrafi verinin dağılımlarını ve bu dağılımlar arasındaki ilişkileri
tanımlar.



Bu görevler içerisinde en önemlisi harita alansal problemlere çözüm üretir ve
geleceğin planlanmasında yardımcı olur (Zeiler, 1999).

Bu işlevlerinden dolayı harita insalık tarihinde kullanılan en eski araçlardan bir tanesidir. MÖ
2300 yıllarında çizilmeye başlanan haritalar o dönemin koşullarına uygun olarak kil tabletler
üzerine çizilmiştir (Şekil 2.1). Bu haritalar küçük ölçekli dünya haritalarından, bölgesel
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büyük ölçekli haritalara ve bina ve arazi planlarına kadar farklı ölçeklerde yapılmış
bulunuyorlar

Şekil 2.1. Kil tabler üzerine yapılmış Babil haritalarına örnekler (URL 6).

Coğrafi bilgi sistemleri açısından harita birçok veri işleme ve analiz süreçlerinin sonucunda
ortaya çıkan ürün yani çıktıdır. CBS içerisinde herhangi bir harita tasarlama sürecini kontrol
eden 7 etmen vardır. Bunlar:


Amaç



Gerçeklilik



Ulaşılabilir veri ya da verinin ulaşılabilirliliği



Oluşturulacak haritanın ölçeği ya da kapsamı
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Kullanıcı kitlesinin talepleri



Haritanın kullanım koşulları



Haritayı oluşturan ve kullanacak kişinin teknik imkanları

Bu etmenlerin denetimi altında CBS’de harita oluşturma süre 5 aşamadan oluşur. İlk olarak
amaca uygun veriler toplanır ve CBS ortamında bu veriler istenilen veri formlarına
dönüştürülerek düzeltilir. Ardından kullanıcı kitlesinin taleplerine ve haritayı oluşturacak
kişinin teknik imkanlarına bağlı olarak göre uygun analizler yapılır. Elde edilen sonuçlar CBS
ortamında haritaya dönüştürülerek kullanıma sunulur. Eğer istenilen sonuç elde edilmemiş ise
süreç ya en baştan ya da ara aşamalardan başlayak tekrardan yapılır (Şekil 2.2).

Şekil 2.2.CBS’de harita oluşturma döngüsü (Longley vd., 2005).
2.2. Haritaların temel unsurları
Coğrafi bilgi sistemlerinde herhangi bir harita tasarımında olmazsa olmaz bazı öğeleri
bulunmaktadır. Bunlar başlık, projeksiyon, lokasyon, ölçek ya da mesafe, yön ya da kuzey
oku, lejand, kaynak veya hazırlayan kişi bilgileridir (Şekil 2.3). Aşağıdaki bu unsurlara ait
kısa bilgiler verilmiştir.

29

Şekil 2.3.Haritanın temel unsurlarının grafiksel gösterimi (Heywood vd., 2011’den
düzenlenerek)
2.2.1. Başlık
Çalışmayı özetleyecek ve çoğu kişinin kolayca anlayabileceği anlayabileceği şekilde ve
olabildiğince kısa bir başlık seçilmelidir. Haritanın ve harita çıktısının şekline göre aşağıdaki
şekillerde haritaya yerleştirilebilir (Şekil 2.4). Başlığın yazı fonto haritada kullanılan diğer
fontlardan büyük olması, kolay bir şekilde seçilebilmesini sağlar.

Şekil 2.4.Haritalar içerisinde başlığın yazılabileceği alanlar (Peterson, 2014).
2.2.2. Lokasyon
Coğrafyayı diğer alanlardan ayıran en önemli özellik lokasyondur. Lokasyon basit bir şekilde
herhangi bir şeyin Dünya üzerindeki, ya da başka nesnelere göre konumunu gösterir (Şekil
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2.3). Eğer biz herhangi bir şeyin lokasyonunu biliyorsak onu bir haritaya ve dolayısıyla CBS
içerisine yerleştirebiliriz.
2.2.3. Yön ya da kuzey oku
Lokasyon gibi yönde coğrafyaya ve CBS’ye özgü kavramlardan bir tanesidir. Yön ele alınan
olgunun dünya yüzeyindeki başka bir olguya göre konumunu gösteren özelliktir, bir referans
noktası ya da ölçüttür. Yön kavramı sayesinde harita üzerinde gösterilen unsurların hangi
yönlere doğru nasıl bir alansal dağılış gösterdiği yorumlanabilir. Coğrafyada yön ile ilgili üç
ölçüt bulunur: gerçek kuzey, manyetik kuzey ve grid kuzeyi (Şekil 2.5a).


Gerçek kuzey, 90 enlemine karşılık gelen ve tüm boylamların kesiştiği kuzey kutup
noktasıdır. Örneğin Şekil 2.5b’de gerçek kuzey tüm boylam çizgilerinin birleştiği
merkezi kesime denk gelmektedir.



Manyetik kuzey (ve güney) manyetik kuşakların dünya üzerinde birleştiği noktayı
temsil eder. Bu nokta aynı zamanda manyetik pusulaların gösterdiği noktadır.
Günümüzde Kanada’nın kuzey kesimine denk gelir ve gerçek kuzey ile örtüşmez.
Bununla birlikte dünyanın iç yapısındaki hareketlere bağlı olarak manyetik kuzey
sürekli olarak yer değiştirmektedir (Şekil 2.5b). Bundan dolayı manyetik kuzey
coğafya çalışmalarında kullanılmaz. Ancak manyetizma özelliklerinin incelendiği
jeoloji ve jeofizik çalışmalarında kullanılmaktadır.



Grid kuzeyi, kullanılan projeksiyon sistemine göre harita üzerinde kuzey yönünü
gösteren boylam çizgileridir. CBS’de üsretilen haritalar en çok kullanılan yön grid
kuzeyidir.
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Şekil 2.5. (a) üç kuzey yönü kavramının gösterilmesi ve (b) manyetik kuzeyin son 150 yıldaki
değişimi (Campbell ve Shin, 2012). a’da Boylam çizgilerinin kesiştiği merkez gerçek kuzeyi,
siyah nokta manyetik kuzeyi ve grid çizgilerinin doğrultuları ise grid kuzeyini gösterir.
2.2.4. Projeksiyon
Her harita düz bir kağıt üzerine bir projeksiyon yardımıyla karatılarak gösterilir. Kısaca
projeksiyon 3 boyutlu gerçek dünyanın 2 boyutlu bir düzelem üzerine aktarılmasıdır (Şekil
2.6). Haritaları oluştururken alanın bulunduğu lokasyona bağlı olarak uygun olan
projeksiyonların kullanılması haritanın anlaşılmasını kolaylaştırır. Ayrıca projeksiyonda en
yaygın kullanılan projeksiyonların tercih edilmesi haritanın anlaşılmasını kolaylaştıran diğer
bir etmendir. Projeksiyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi üçüncü hafta anlatılacaktır.

Şekil 2.6. Küresel bir yüzeyin 2 boyutlu bir yüzey üzerine aktarılması: Projeksiyon kavramı
2.2.5. Lejand
Lejant, haritada kullanılan renk ve biçimleri ile aynı olacak şekilde, haritada kullanılan tüm
renk ve simgelere ait açıklamalarının yer aldığı bölümdür. Lejand, haritanın tasarımına uygun
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olarak haritanın herhangi bir yerine, yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir. Tematik
haritalarda lejant oluşturulurken, özellikle tek renge ait tonlar kullanılarak yapılan tematik
haritalarda fazla sınıflandırma yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu tip haritalarda 4-5 sınıflandırma
en uygun sınıf sayılarını oluşturur (Şekil 2.7).

Şekil 2.7.Topografik haritalarda yükseklik ve derinlik gösterimi için kullanılan hipsometrik
renk yelpazeleri gösterimleri (Değerlerin birimi metredir; Çobanoğlu, 2016).
2.2.6 Ölçek
Ölçek, harita üzerinde ölçülen iki nokta arasındaki bir mesafenin, yeryüzündeki gerçek
noktalar arasındaki mesafeye oranıdır. Çizgi ya da kesir ölçek olarak gösterilebilir. Ölçek ele
alınan olayın alansal büyüklüğüne uygun olarak uygun boyutta hazırlanmalıdır. Özellikle çok
küçük çizgi ölçeklerden kaçınmak gereklidir..
Ölçek iki türe ayrılmaktadır. Bunlar kesir ölçek ve çizgi ölçektir. Gerçek uzunluklar ile harita
üzerindeki uzunluklar arasındaki oran kesirli rakamlarla ifade edilmişse bu tip ölçeklere kesir
ölçek denir. Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduklarının bir doğru üzerine
işaretlenmesiyle oluşturulan ölçeklere çizgi (çizik-grafik) ölçek denir. Bu ölçek türlerinin
yanı sıra bazı kaynaklar sözel ölçek olarak üçüncü bir ölçek türünüde belirtmektedirler. Sözel
ölçek türü haritadaki 1 cm’nin gerçekte ne kadara karşılık geldiğinin kelimeler ve cümleler ile
ifade edilmesidir. Örneğin “haritadaki 1 cm gerçekte 1 km’yi gösterir” gibi ifadeler sözel
ölçek ifadeleridir.
Kesir ölçek yazımlarında cm baz alınır. Harita üzerinde 1 cm 100 km’ye karşılık geliyor ise
harita ölçeği 1/10.000.000’dır. Yani harita üzerinde 1 cm gerçekte 10.000.000 cm’ye karşılık
geldiğini belirtir. 1 cm 1 km’ye karşılık geliyor ise harita ölçeği 1/100.000’dir. Çizgi ölçekte 1
cm’lik çizginin kaç km’ye karşılık geldiği bulunarak kesir ölçeğe çevrilebilir. Örneğin alttaki
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çizgi ölçeğin uzunluğu 1 cm olarak kabul edersek 1 cm= 20 km olacağından bu ölçeğin kesir ölçeği
1/2.00.000’dir.

Şekil 2.8.Çizgi ölçeğin farklı gösterim biçimleri (URL 7).
Haritalar ölçeklerindeki sayılara göre yani gösterdikleri alana göre büyük ya da küçük ölçekli
haritalar olarak ikiye ayrılırlar. Haritanın ölçeğinin büyük ya daküçük olması paydadaki
sayıya göre belirlenir. Eğer paydadaki sayı küçük ise buna büyük ölçekli, paydadaki sayı
büyük ise küçük ölçekli harita denir. Bu ters iişkinin sebebi ölçekte belirtilen matematiksel
ifadeden kaynaklıdır. Örneğin 1/500 ölçekli bir haritada 1 sayısının 500’e bölünmesiyle elde
edilen sayı 0.002 ‘dir. 1/500.000 ölçekli bir haritada haritada 1 sayısının 500.000’e
bölünmesiyle elde edilen sayı 0.000002 ‘dir. Sonuç olarak matematiksel işlem sonucunda
1/500 işleminde daha büyük sayı elde edilir. Yani 1/500 ölçekli bir harita 1/500.000 ölçekli
bir haritaya göre daha büyük ölçeklidir. Büyük ve küçük ölçekli haritalarda fark sadece
sayısal değerlerden ibaret olmayıp aralarında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar
Tablo 2.1’de ve Şekil 2.9’da özetlenmiştir.
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Tablo 2.1.Büyük ve küçük ölçekli haritaların karşılaştırılması
Büyük ölçekli

Küçük ölçekli

Paydadaki sayı küçük

Paydadaki sayı büyük

Gösterilen alan dar

Gösterilen alan geniş

Bozulma oranı az

Bozulma oranı fazla

Ayrıntı fazla

Ayrıntı az

Küçültme oranı az

Küçültme oranı fazla

İzohips aralıkları az

İzohips aralıkları fazla

Şekil 2.9.Aynı alanın küçük, orta ve büyük ölçekli haritalardaki görünümü
2.2.7. Gösterim biçimleri (Yazı fontları, semboller ve renkler)
Haritada kullanılan nokta, çizgi, poligon çizimlerinin ele alınan unsuru en iyi temsil edecek
vektörel nesnelerden seçilmelidir. Haritada kullanılacak fontlar olabildiğince sade, haritada
renk ve desenler içerisinde kolayca seçilebilecek biçimde olmalıdır (Şekil 2.10). Bu öğrelerin
seçiminde mümkün olduğunca uluslararası standartlara uygun seçilmelidir. Örneğin jeoloji
haritalarında kullanılan renkler ve sembollerin uluslararası standartları olmak zorundadır.
Jeoloji haritalarında her jeolojik dönemin hangi renkler ile temsil edileceği RGB renk
değerleri ile belirlenmiştir (Şekil 2.11). Benzer özellik topografya haritalarında da
görülmektedir ve ülkelerin resmi birimleri tarafından hazırlanan topografya haritalarında
birbirlerine benzer renk ve simgeler kullanılmaktadır.
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Şekil 2.10.Farklı kartografik gösterim biçimleri (Heywood vd., 2011)
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Şekil 2.11. Dünya Stratigrafi Komisyonu tarafından jeolojik dönemler için kullanılacak
renklere
ait
RGB
(red-green-blue/kırmızı-yeşil-mavi)
değerleri
tablosu)
https://timescalefoundation.org/charts/rgb.html
Renk ve simgelerde olduğu gibi haritadaki yazılarda dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Haritadaki yazılar, her şeyden önce işlevsel bir eleman olarak görülmelidir. Yazıların temel
görevi harita üzerindeki bilgilerin kullanıcıya doğru olarak ulaştırmaktır. Harita üzerinde yer
alan yazılar ayrı bir özelliğe sahip olduğundan, yazıların özel karakterleri vardır. Bunlar
yazının stili, yazının eğimi, yazının büyüklüğüdür (Şekil 2.12). Yazının özel karakterleri
haritanın estetiği üzerinde önemli bir etkisi var. Özellikle düzensiz ayarlanmış yazılar
kullanıcı ve harita arasında kopukluğa neden olmaktadır (Çobanoğlu, 2016).

Şekil 2.12.Topografya haritasındaki yazıların büyüklük, eğiklik ve stiline örnek (Çobanoğlu,
2016)
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Uygulamalar
İnternetten herhangi bir konu ile ilgili harita taramaları yaparak haritaların harita öğeleri
açısından uygunluklarını değerlendiriniz.
Türkiye haritasının farklı ölçeklerdeki görünümlerini alt alta koyarak ölçek geçişini gösteren
bir tasarım hazırlayınız.
Haritanın tarihsel gelişiminde Türkler’in yapmış olduğu haritaları tarihsel bir sıra ile
derleyiniz.
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Uygulama Soruları
İnternette araştırma yaparken karşılaştığınız haritalardaki en fazla hangi unsurların eksik
olduğunu belirtiniz?
Farklı ölçekli Türkiye haritalarında gözünüze çarpan değişiklikleri belirtiniz?
Türklerin haritacılık konusunda en etkili olduğu dönemi belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS’nin ürünü olan harita hakkındaki temel bilgileri, harita oluşturulurken
dikkat edilmesi gereken konuları, harita unsurlarının neler olduğunu, coğrafi yön
kavramlarının neler olduğunu, büyük ve küçük ölçekli haritaların neler olduğunu ve
aralarındaki farklılıkların neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki yön kavramlarından hangisinin yeri değşikenlik gösterir?
a) Grid kuzeyi
b) Manyetik kuzey
c) Gerçek kuzey
d) Kutup yıldızı
e) Hiçbiri
2- 1 cm’nin 600 km’lik bir mesafeye denk geldiği bir haritada kesir ölçek nedir?
a) 1/600.000
b) 1/6.000.000
c) 1/60.000
d) 1/60.000.000
e) 1/6.000
3-Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritalara ait değildir?
a) Gösterilen alan dar
b) Ayrıntı fazla
c) Bozulma oranı fazla
d) Küçültme oranı az
e) İzohipsler aralıkları az
4-Aşağıdaki kesir ölçekler içerisinde hangisi en küçük ölçektir?
a) 1/5.000
b) 1/10.000
c) 1/1.500
d) 1/20.000
e) 1/2.000
5-Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
a) İzohipsler aralıkları azdır
b) Gösterilen alan genişdir
c) Bozulma oranı fazladır
d) Ayrıntı azdır
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e) Küçültme oranı fazladır
6- Herhangi bir şeyin Dünya üzerindeki, ya da başka nesnelere göre konumuna

………………. denir.
7-Coğrafyada (a) …….. farklı kuzey yönü kavramı vardır. Bunlar (b) ………………………,
……………………….., ……………………………..’dir.
8-Haritada kullanılan tüm renk ve simgelere ait açıklamalarının yer aldığı bölüme ………….
denir.
9-Haritadaki 1 cm’nin gerçekte ne kadara karşılık geldiğinin kelimeler ve cümleler ile ifade
edilmesine …………………. ölçek denir.
10-Gözterilan alanın dar ve bozulma oranının küçük olduğu haritalara………… ölçekli
haritalar denir.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)d, 5)a, 6-Lokasyon 7- Üç, gerçek, manyetik ve gird kuzeyi. 8-Lajant, 9-sözel,
10 büyük
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3. KOORDİNATLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Matematiksel modeller
3.1.1. Geoit
3.1.2. Elipsoit (sferoit)
3.1.3. Datum
3.2. Elipsoit Üzerinde Tanımlı Koordinat Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Koordinatlandırma nedir ve CBS’deki önemi nedir?
Darum nedir ve Türkiye’nin kullandığı datum hangisidir?
Geoit ve elipsit arasındaki fark nedir?
Düşey datum oalrak referans alınan yüzey nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Koordinatlandırma

Koordinatlandrımanın
dayandığı

Elipsoit

Düşey datum

Farklı datumlarda koordinat

temellerin bilgilerinin nasıl değiştiğinin

öğrenilmesi

incelenerek

Elipsoitin

Dünyada kullanılan genel ve

koordinatlandırmadaki

yerel

öneminin anlaşılması

araştırılarak

Deniz
haritalamadaki
anlaşılması

elipsoit

türleri

seviyesinin Farklı ülkelerde baz alınan
öneminin yerel

deniz

seviyeleri

araştırılarak.
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Anahtar Kavramlar
Koordinatlandırma
Datum
Geoit
Elipsoit
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Giriş
Koordinatlandırma (Georeferencing), coğrafi koordinat sistemi ile ilişkili olarak herhangi
bir haritanın ya da görüntünün dünya üzerindeki yerini yani lokasyonunu belirttiğimiz
sistemdir. (Georeferencing= Coğrafi olarak yer tanımlama). Koordinatlandırma CBS
programlarını diğer programlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesidir. Ancak
koordinatlandırma için bazı matematiksel modellere ihtiyaç vardır.
Herhangi bir yerin koordinatlandırması için şunlar gereklidir:



Yerküre yüzeyinin matematiksel modeli (küremsi/elipsoid/geoid)



Yerküre üzerinde haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (Datum)



Projeksiyon sistemi

Bu bölümde koordinatlandırmanın temellerini oluşturanmatematiksel modeller geoit (jeoit), elipsoit,
datum hakkında bilgi verilecektir.

3.1. Matematiksel modeller
Haritalam için gerekli dünya modelleri matematiksel modeller ile ortaya konulmaktadır. Bu
matematiksel modelleri oluşturan bilim dalına Jeodezi denilmektedir. Başka bir ifade ile
jeodezi, yeryuvarının şekil, boyut ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin 3 boyutlu
bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Jeodezi içerisinde
yerküre yüzeyi 3 farklı matematiksel modelle belirlenir. Bunlar küre, elipsoit ve geoittir.
Küre (Sphere): Dünyanın merkezinden tüm yünlere doğru mesafenin aynı olduğu , yani a ve
b eksenlerinin aynı uzunluğa sahip olduğu şekildir (Şekil 3.1). Ancak dünya yüzeyi bu kadar
pürüzsüz olmadığı için küre modeli dünyanın modellenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bundan
dolayı haritalama çalışmalarında elipsot ve geoit (jeoit) modelleri kullanılmaktadır.

Küre

Elipsoit

Geoit

Şekil 3.1 Yerküre yüzeyini gösteren 3 farklı matematiksel modellin görsel temsilleri.
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3.1.1. Geoit (Jeoit)
Yükseklikleri doğru olarak bulmak için geliştirilmiş karaların altından da ilerlediği varsayılan
durgun küresel deniz seviyesi modelidir.

Bu model dünya yüzeyindeki yerçekimi

farklılıklarından hesaplanmaktadır. Geoit yüzeyi, okyanuslar üzerinde ortalama deniz
seviyesine yakındır, fakat karalarda önemli değişiklik gösterir (Şekil 3.2). Bu farklılığın
sebebi yoğunluk farklılıklarından dolayı kütle çekiminin düzgün dağılmamış olmasıdır.

Şekil 3.2. Deniz yüzeyi, topografik yüzey, elipsoit yüzeyi ve geoit yüzeylerinin
karşılaştırılması
Geoit, herhangi bir yer elipsoiti (örneğin WGS84) referans alınarak tanımlanır. Geoit, yani
düzgün olmayan dünya yüzeyinin yüksekliği matemetiksel modellere göre yaklaşık -110 m ile
+85 m arasında değişir (Şekil 3.3b). Geoit yüksekliği, belirlenen geoit yüzeyi yüksekliklerinin
düzgün elipsiot yüzeyinden çıkarılması ile bulunur (Şekil 3.3a). Yani yukarıda belirtilen
değerler geoit modelin elipsoit modelden farkıdır. Bu fark mühendslik çalışmalarda
yükseklikleri hesaba katarken dikkate alınması gereklidir. Çünkü GPS ile jeodezik amaçlı
konum belirlemede nokta yükseklikleri, WGS84 referans elipsoidi üzerinde belirlenir. Ancak
çoğu mühendislik çalışmalarında elipsoit yükseklikleri yerine geoide göre tanımlanan
ortometrik yüksekliklere gereksinim duyulur (Akiz ve Yerci, 2009). Ortometrik yükseklikler
klasik olarak Ulusal Düşey Kontrol Ağına bağlı olarak geometrik nivelman ölçüleri ile
belirlenmektedir. Ancak bu durum elipsoide bağlı olarak elde edilen GPS yüksekliklerinin
tam olarak kullanılamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle GPS ile elde edilen elipsoid
yüksekliklerinin doğrudan ortometrik yüksekliğe dönüştürülebilmesi için uygun geoid
modellerinin belirlenmesi ve kullanıma sunulması gerekmektedir (Kılıçlıoğlu ve Fırat, 2003).
Türkiye geoit modelinde, geoit yüksekliği batıda 40 metre ile doğuda 22 metreleri arasında
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değişir (Şekil 3.3c). Elipsoit yükseklikler ile geoit yükseklikler arasındaki bu farklılıktan
dolayı hassas GPS’ler ile ölçüm yapılmadan gerekli ayarların yapılması ya da ölçülen değerler
üzerinden düzeltme yapılması gereklidir.

Şekil 3.3. (a) Ortometrik ve elipsoit yükseklik kavramları arasındaki farklılık (Akiz ve Yerci,
2009), (b) WGS84 referans elipsoiti ile EGM96 geoiti arasındaki fark (URL 8) (c) Türkiye
Geoit modeli (TG-09). (Ayhan vd., 2002).

3.1.2. Elipsoit (sferoit)
Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişik olacak şekilde basitleştirilmiş matematiksel
modelidir. Yani b ekseni a ekseninden daha kısadır. Küre ve elipsoit şekli üst üste konulduğu
zaman kutup bölgelerinde 21 km’lik (her iki kutup bölgesinde toplam 42 km) bir fark
çıkmaktadır.
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Elipsoit küresel olarak hesaplanacağı gibi yerel olarak ta üretilebilmektedir. Yerel (lokal)
elipsoitler geoite en iyi uyumun sağlanacağı alandan üretilir (Şekil 3.4). Böylece daha doğru
haritalar üretme imkanı olmuştur.
Elipsoilerin hesaplanmasında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) tarafından 1980
yılında hazırlanan GRS1980 (Geodetic Reference System-Jeodezik referans sistemi) son
elipsoit olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3.4.Küresel geoit yüzeyi ile bu yüzeye en iyi uyum gösteren küresel elipsoit ve yerel
elipsoitler (De By, 2000).
Yerel elipsoitlerin seçiminde dikkat edilen temel unsur modelin oluşturulacağı alanda geoit
model ile iyi uyum göstermesidir. Bundan dolayı dünyanın farklı kesimleri için kullanılan
yüzlerce elipsoit üretilmiş durumdadır. Yerel elipsiotlerde en önemli durum sadece üretilmiş
oldukları alan için kullanılabiliyor olmalarıdır. Örneğin Şekil 3.5’de dünyanın geoit modeli ve
bu model üzerinde büyük kıtaların yerleri temsil edilmiştir. Kuzey Amerika için bir elipsoit
model oluşturulmak istenildiğinde bu modelin Kuzey Amerika’nın olduğu yerdeki geoit
model ile örtüşmesi gerekir. Benzer şekilde Avrupa için bir elipsoit model yapılacağı zaman
Avrupa’nın olduğu alandaki geoit model ile örtüşmesi gereklidir. Ancak Avrupa için üretilen
elipsoit model geoit modelde Kuzey Amerika’dan çok uzak bir konumda olacağı için
Amerika’nın ya da diğer kıtaların haritalanmasında kullanılmaması gereklidir.
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Şekil 3.5. Farklı alanlara uygun elipsoitler. Yeşil alanlar haritalanmak istenilen alanlarda geoit
ile elipsoit arasında en iyi uyumun olduğu alanları göstermektedir.
3.1.3. Datum
Haritalanacak yerin yerel elipsoitinin belirlenmesiyle koordinat sistemi için referans alınacak
başlangıç noktasına datum adı verilmektedir. Başka bir ifade ile datum, herhangi bir noktanın
yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç noktası olarak kabul edilen referans
yüzeyidir. Yani

yeryüzündeki noktaların tanımlanabilmesi amacıyla kullanılan referans

koordinat sistemi için kabul edilen başlangıca datum adı verilir. Datumlar yatay ve düşey
konum için ayrı ayrı belirlenir. Referans yüzeyleri genel olarak küresel ve yerel elipsoitlere
karşılık gelir. Referans elipsoidin tanımlanması için öncelikle koordinat sistemlerinin
belirlenmesi gerekir.

52

Şekil 3.6.Dünyada en yangın kullanılan yerel datumlar
Datumlar, elipsoitler ile farklı uyum göstermelerinden dolayı datum değişiklikleri haritalarda
yatay olarak farklılıkların oluşmasına ve haritalarda hataların meydana gelmesine neden olur.
Hatanın sebebi her ülkenin, kendi lokasyonlarına uygun bir datumu benimseyerek haritalarını
üretmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ülkeler gelişen teknolojiye bağlı olarak yıllar
içerisinde kullandıkları datumu değiştirmeleri de eski ve yeni haritalar arasında farklılıkların
oluşmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı datum seçimine bağlı olarak, bir noktanın
herhangi bir datumdaki koordinatları diğer datumdaki koordinatlarından farklılık gösterir .
Bundan dolayı topografya haritalarında düzeltme bilgileri verilir (Şekil 3.7).
Hayford elipsoidi 1924’de Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nce dünya elipsoidi olarak
kabul edilmiş ve Türkiye de bu birliğin tavsiyesine uyarak bu elipsoidi referans elipsoid [ED
50 (EuropeanDatum 50)] olarak kullanmaktadır. Ancak son yıllardaki uydu teknolojisindeki
gelişme ile geliştirilen WGS-84 (World Geodetic System 1984-Dünya jeodezik sistemi-1984)
elipsoidi de yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yılların sonlarından itibaren
yoğun olarak kullanılmaya başlanan GPS’in dayandığı WGS-84 datumu günümüzde konum
belirleme ve harita üretimi eğilimi iyice artmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, ülkemizde
askeri ve sivil amaçlarla 2001 yılına kadar Avrupa Datumu-1950 (European Datum-1950:
ED-50) sisteminde üretilen topografik haritaların 2002 yılından itibaren WGS-84 sisteminde
üretimine geçilmiştir. Bundan dolayı, ED-50 datumunda üretilen herhangi bir Türkiye
haritasındaki bir noktanın koordinatları ile aynı noktanın GPS aleti ile WGS84 datumunda
belirlenen koordinatları birbirinden farklılık gösterir (Demirkol vd., 2019). Her iki datumda
üretilen harita aynı anda kullanılacak ise düzeltme ya da dönüşüm değerlerinin bilinmesi
gereklidir. Bu düzeltme yeni üretilen topografya haritalarının altında verilmektedir (Şekil
3.7).
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Şekil 3.7Topografya haritalarının altında yer alan ED50 ve WGS84 datumları arasındaki
dönüşüm değerlerine bir örnek (Demirkol vd., 2019).
Düşey (dikey) datum ise ortalama deniz seviyesine göre belirlenir. Yani yeryüzündeki
yükseltiler haritalanacak bölge için oluşturulan ortalama deniz seviyesine bağlı olarak
bulunur. Ülkemiz haritalarında kullanılan düşey datum, Antalya’da 1936 yılında kurulmuş
olan deniz seviyesi ölçme (mareograf) istasyonunda 1936-1970 yılları arasında yapılan
ölçülerin ortalaması ile belirlenmiştir (Demirkol vd., 2019). Topografya haritalarının alt
bölümünde yatay ve düşey datumlar ile ilgili açıklama bulunur (Şekil 3.8)

Şekil 3.8.Topografya haritalarının altında referans bilgilerinin yer aldığı alana örnek
3.2. Elipsoit Üzerinde Tanımlı Koordinat Sistemleri
Koordinat sistemi bir noktanın uzaydaki konumunu belirleme yöntemidir. Yani koordinatlar
herhangi bir noktanın uzaydaki konum bilgileri olarak düşünülebilir. Küresel koordinat
sisteminde iki değer açıyı (x, y), üçüncü değer ise yüksekliği (z) gösterir (Şekil 3.9). Bir yerin
x, y, z koordinatları ile tanımlanması aynı zamanda Coğrafi Koordinat Sistemi olarak da
adlandırılmaktadır (Turoğlu, 2008)
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Şekil 3.9. İki boyutlu (2D) ve 3 boyutlu (3D) kartezyen koordinat sistemleri (Kennedy, 2013)
Koordinat sistemleri hatayı en aza indirmeye yardımı olur. Koordinat sistemleri üç ana başlık
altında incelenebilir:


Jeodezik (coğrafi) koordinat sistemleri



Yer-merkezli yer‐sabit koordinat sistemleri



Projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemleri

Bu bölümde sadece jeodezik (coğrafi) koordinat sistemi ele alınacaktır. Jeodezik koordinat
sistemi ekvator ile başlangıç meridyeninin dikkate alındığı koordinat sistemidir. Koordinatlar
herhangi bir noktanın ekvator (enlem-, “fi”) ve başlangıç meridyeni (boylam-, “lamda”) ile
yaptığı açıdan bulunur (Şekil 3.10). Başka bir ifade ile x ve y değerleri herhangi bir noktanın
Ekvatora ve Greenwich’e olan uzaklığı hakkında bilgi verir. Ekvatorun kuzeyinde kalanlara
kuzey paraleli, güneyinde kalanlara güney paraleli denir. Paralel daireler 1’lik açılara karşılık
gelmekte olup toplamda 19 tanedir (90 adet güneyde, 90 adet kuzeyde). Meridyenler ise
başlangıç meridyeninin doğusunda kalanlara doğu meridyeni, batısında kalanlara batı
meridyeni denilmekte olup toplam 360 adettir. Bu koordinat sistemine göre Türkiye 36-42
kuzey enlemleri, 26-45doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
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Şekil 3.10 (Solda) Enlem ve boylamın çizgilerinin gösterimi (Harvey, 2015) ve (sağda) harita
üzerindeki bir noktanın koordinat değerleri. Bu değerle göre belirtilen nokta başlangıç
meridyenine 60 (batı) ve ekvatora 40’lik kuzey bir açı yapmaktadır.
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Uygulamalar
Küre, elipsoit ve geoit kavramları arasındaki temel farklılıkları araştırınız.
Koordinatlandırma için gerekli olan temel bilgilerin neler olduğunu araştırınız.
Kuzey Amerika’da kullanılan datumları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Küre, elipsoit ve geoit kavramları arasındaki temel farklılıklar nelerdir?
Koordinatlandırma için gerekli olan temel bilgiler nelerdir?
Türkiye’de topografya haritalarının yapımında kullanılan datumlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde koordinatlandırma için gerekli olan yer kürenin matematiksel modellerinin neler
olduğunu, geoit ve elipsoit yüzeylerinin ayrıntılarını, datum kavramını ve yerel datumların
nelere göre belirlendiğini öğrendik.

59

Bölüm Soruları
1-Geoit modeli aşağıdaki seviyelerin hangisi ile örtüşür?
a) Ovaların ortalama yükseltisi
b) Dağların ortalama yükseltisi
c) Platoların ortalama yükseltisi
d) Denizlerin ortalama yükseltisi
e) Eğimli alanların ortalama yükseltisi
2- Tokyo 1927 datumuna göre en fazla sapma gösteren datum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güney Amerika 1969
b) WGS84
c) NAD27
d) ARC 1950
e) WGS72
3-Düşey datum neye göre belirlenir?
a) Ülkelerin ortalama yüksekliği
b) Küresel geoit modeli
c) Küresel elipsoit modeli
d) Ortalama deniz seviyesi
e) Kullanılan projeksiyon tipi
4-Türkiye’de topografik haritaların üretiminde hangi datum sistemi kullanılırı?
a) WGS84
b) Tokyo1927
c) NAD27
d) ARC1950
e) GRS19801
5- Dünyanın merkezinden kuzey ve güney yönlerinden basık, yani a ve b eksenlerinin aynı
uzunluğa sahip olmadığı şekile ne denir
a) Elipsoit
b) Geoit
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c) Eş kenar üçgen
d) Daire
e) Küre
6-Türkiye geoit modelinde yükseklikler ………. ile ……… metreleri arsında değişir.
7-Dünyanın küre ve elipsoit modelleri üst üste konulduğunda kutup bölgelerinde ……...
km’lik fark ortaya çıkmaktadır.
8-Herhangi bir yerin haritalanması için, dünyanın geoit modeline en iyi uyum gösteren
elipsoit model hazırlanır ve bu model o yerin ………………. elipsoit modeli denir.
9-Türkiye’nin düşey datumu ………..…….. istasyonunda gerçekleştirilen ölçümlerine göre
belirlenir.
10-Tükiyede topografya haritalarının yapımında 2002 yılından sonra ………..….. datumuna
geçilmiştir
Cevaplar
1)d, 2)b, 3)d, 4)a, 5)a 6) 40 ile 22 metreleri arasında, 7) 21 km’lik 8) yerel 9) Antalya-deniz
seviyesi 10) WGS-84 ya da World Geodetic System 1984-Dünya jeodezik sistemi-1984
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4. PROJEKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Projeksiyon
4.2. Projeksiyon tipleri
4.3. Universal Transverse Mercator (UTM)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Projeksiyon tiplerini nelerdir?
Projeksiyon neye göre tanımlanır?
Tanjat ve sekant projeksiyon arasındaki temel farklılık nedir?
Normal ve transverse pojeksiyon arasında temel fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği

veya

geliştirileceği
Projeksiyonun tipleri

Projeksiyonun tiplerini ve Herhangi
neye

göre

belirleyebilecek

bir

atlastan

seçildiğini seçeceği 10 adet haritanın
temel projeksiyonun tahmin
ederek

Projeksiyonda hatalar

Projeksiyona göre hataların Herhangi
neler
belirleyebilecek

bir

atlastan

olduğunu seçeceği 10 adet haritanın
temel

hatalarının

neler

olduğunu ve bozulmaların
daha çok nerelerde olduğunu
açıklayarak
UTM projeksiyonu

UTM projeksiyonun nasıl UTM
belirlendiği

projeksiyon

değerlerine göre paftalardaki
noktaların

ekvatora

göre

olan mesafelerini söyleyerek
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Anahtar Kavramlar
Projeksiyon
Projeksiton tipleri
Projeksiyonda hata kaynakları
UTM projeksiyon
Türkiyenin UTM zonları
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Giriş
Projeksiyonlar harita ve CBS uygulamalarının temelini oluştururlar. Herhangi bir yeri doğru
bir şekilde 2 boyutlu düzeleme aktarabilmek için doğru projeksiyonun seçilmesi ve doğru
projeksiyonun seçilmesi için ise nelere dikkat edilmesinin bilinmesi gereklidir. Doğru seçilen
projeksiyonun ardından CBS ortamında hassas koordinatlandırma ile haritaların dijital ortama
aktarılması gereklidir. Bu nedenlerden dolayı bu bölümde projeksiyonlar hakkında teorik
bilgilere yer verilmiştir.
4.1. Projeksiyonlar
Projeksiyon, fiziksel yeryüzünün ya da eğri bir yüzeyin matematiksel ve geometrik
kurallardan yararlanarak geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesi, aktarılması ya da
dönüştürülmesidir (Şekil 4.1). Bu matematiksel dönüşüm işlemine haritanın projeksiyonu
denilir.

Başka bir tanımla projeksiyon; matematiksel formüller kullanarak küresel bir

düzlemi düz bir düzleme aktarmak ya da üç boyutlu dünyadan iki boyutlu bir düz bir yüzeye
aktarmaktır.

Şekil 4.1. Projeksiyon kavramı: Küresel bir yüzeyin 2 boyutlu bir yüzey üzerine aktarılması
Projeksiyonlar referans sistemlerine göre belirlenen koordinat sistemlerini kullanılarak iki
boyutlu harita üretme imkanı sağlar. Referans sistemleri ulusal hükümetler, yerel yönetimler,
askeriye ve küresel iş dünyası tarafından belirlenir. Bununla birlikte bir projeksiyonun seçimi
aşağıdaki seçeneklere göre belirlenir:


Datum’u yani başlangıç noktası



Projeksiyon tipi



projeksiyon parametresi yani birimi ile tanımlanır.



Projeksiyon seçimi



Çizimin ölçeğine,
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Haritalanacak alanın yerine/lokasyonuna



haritalanacak alanın büyüklüğüne.

Projeksiyonlar CBS içerisinde büyük öneme sahiptir. Çünkü çoğu coğrafi bilgi içerisindeki
unsurlar enlem () ve boylam () değerlerinin kesişiminden oluşan ve kartezyen koordinat
sistemi denilen iki boyutlu koordinat sistemi içerisinde kaydedilir (Şekil 3.10) ve CBS
ortamında herbir nesnenin kendine ait enlem ve boylam bilgileri kaydedilerek tüm alansal
hesaplamalar bu koordinatlara göre yapılmaktadır. Bundan dolayı koodinatlandırmadaki en
ufak bir hata tüm çalışmalarınızın boşa gitmesi anlamına gelmektedir.
Projeksiyonlar çok önemli olmakla birlikte oldukça karmaşıktır. Çünkü geometri ve
matematiksel metodları kullanarak üç boyutlu bir nesnenin hem şekil hem de iki boyutlu
alanının korumak imkansızdır ve mutlaka hatalar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı
doğru projeksiyon kullanılarak hatalar en aza indirgenmeye çalışılır. Bu nedenle
projeksiyonlar hakkında temel bilgilere sahip olmamız gereklidir. Burada 3 önemli nokta
bulunmaktadır.
1- Dünya düz olmayan ve sürekli olarak değişen bir yüzeye sahiptir. Dünya yüzeyini
en iyi temsil eden terim geoidtir. Ancak harita ve projeksiyonlar için en çok kullanılan
elipsoittir. Bununla birlikte bir yerin koordinat sistemi seçilen elipsoid değiştiği zaman
değişebilir. Örneğin Türkiye ED50’den WGS84’e geçtikten sonra haritalarda
koordinat ve yükselti hataları meydana gelmiştir. Bu hataların nasıl düzeltileceği
topografya haritalarının sol alt köşesinde belirtilir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı
bilgiler 3. ünite içerisinde açıklanmıştır.
2. Projeksiyonlar dünya üzerindeki belirli alanlar en doğru şekilde aktarabileceği için
bir projeksiyondan başka bir projeksiyona veri aktarılırken mutlaka hata gerçekleşir.
Bu nedenle çalışılan alanı en iyi yansıtacak projeksiyonlar seçilmelidir.
3. Projeksiyonlar arasındaki hata kaynaklarından dolayı farklı projeksiyonlarda
hazırlanmış coğrafi bilginin birleştirilmemesi gereklidir (Şekil 4.2). Eğer bu şekilde bir
işlem yapılırsa yanlış alansal bilgi elde edilir. Örneğin farklı projeksiyon sistemlerinde
hazırlanmış haritalara göre kıyı çizgisinin yıllara göre değişimini belirlemeye çalışmak
yanlış bir işlemdir. Çünkü kıyı çizgisinde hiç değişim olmasa bile projeksiyon
farklılığından dolayı değişim varmış bigi bir sonuç ortaya çıkabilir (Şekil 4.2).
Özellikle raster verilerin koordinat dönüşümleri problemli bir konudur. Ancak vektörel
verilerin koordinat sistemlerinin dönüştürülmesi daha kolaydır.
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Şekil 4.2. Solda bir pafta kenarının 6 farklı projeksiyonda gösterimi, sağda üç farklı
projeksiyon ile Amerika’nın gösterimi (Longley vd., 2005).
4.2. Projeksiyon tipleri
4.2.1. Temel projeksiyonlar
Teorik olarak projeksiyon tipleri sınırlıdır, ancak bu sayı yapılacak hesaplamalara bağlı olarak
çok

çeşitlenmektedir.

Temel

projeksiyon

tipleri

konik,

silindirik

ve

düzlemsel

projeksiyonlardır. Temel projeksiyon tiplerinde en doğru şekilde çizilebilen alan küre ile
temel şekil arasındaki teğet (tanjant) noktasıdır.
Silindirik projeksiyon, bir kürenin çevresine silindir şeklinde bir kağıt sarılmasıyla
oluşturulur. Ekvator çevresinde bozulma az iken, kutuplara gidildikçe bozulmalar artar. Bir
kürenin çevresine koni şeklinde bir kağıdın orta enlemlere değecek şekilde sarılmasıyla da
konik projeksiyon sistemi oluşturulur. Bu projeksiyon orta enlemler ve çevresindeki
bölgelerin gösterilmesinde daha doğru sonuçlar verir. Bu yöntemle çizilen haritalarda
şekillerde bozulmalar meydana gelirken alanlar korunur. Bir düzlemin kutup noktasına teğet
olarak geçirilmesiyle düzlemsel projeksiyon sistemi oluşturulur (Şekil 4.3, http://projeksiyonturleri.nedir.org/).
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Konik
Orta enlemler için

Silindirik
Ekvator için

Düzlemsel
Kutup bölgeleri için

Şekil 4.3. Konik, silindirik ve düzlemsel projeksiyonların temel şekilleri, açılabilir yüzeyleri
ve projeksiyon görünümleri (Harvey, 2015)
Yukarıda kısaca tanımlanan ana projeksiyon tiplerinin temel özellikleri şu şekildedir.
Silindirik Projeksiyonlar:
• Yeryüzünün kesiksiz sürekli bir şekli sağlanır. Diğer projeksiyonlarda (konik ve düzlemsel)
yerkürenin ancak bir kısmı, yani ya bir yarım küresi ya da bir kutup noktası, haritalanabilir.
• Ekvator yakınındaki ülkelerde şekil bozukluğu olmaz. Ancak kutup bölgelerinde şekil
bozukluğu olur. Bundan dolayı ekvatordan güneye ve kuzeye doğru uzaklaştıkça harita
üstünde ülkeler arası mesafe artar.
• Alan büyüklüğü, görüntünün birçok kısmında korunur. Merkator ve Transverse Merkator
bu tür projeksiyonlardır.

Konik Projeksiyonlar:
• Alan bozukluğu olur ancak ölçek, görüntünün bir çok kısmında korunur.. Görüntünün
tabanına doğru uzunluk bozulması oldukça artar.
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• Polikonik ve Lambert Konformal bu tür projeksiyonlardır.
Düzlemsel Projeksiyonlar:
• Yeryüzünün sadece belli bir kısmı, örneğin kutup bölgeleri, görülebilir.
• Uzunluk, görüntünün birçok kısmında korunur.
• Kutbi, Ekvatoral, Eğik projeksiyonlar örnek olarak verilebilir.

Şekil 4.4. Projeksiyon türlerinin karşılaştırılması (URL 9).

4.2.2. Kestiği yüzey sayısına göre
Projeksiyon tiplerinde iki ana kategori projeksiyon yüzeyinin dünya üzerinde değdiği noktaya
göredir. Eğer projeksiyon yüzeyi küre yüzeye teğet ise tanjant projeksiyonu yüzeyini
kesiyor ise sekant projeksiyonu denir (Şekil 4.5). Sekant projeksiyonunda kesişin
gerçekleştiği çizgiler boyunca bir projeksiyon bozulması yoktur. Bu sayede daha fazla alan
bozulmadan haritalanabilir. Örneğin tanjant silindir projeksiyonda sadece ekvator çizgisi en
doğru şekilde haritalanabilmektedir. Ancak Sekant silindirik projeksiyonda aynı anda hem
kuzey hem de güney yarım küredeki iki enlem çizgisi, örneğin iki yarım küredeki dönenceler,
doğru olarak haritalanabilmektedir (Şekil 4.5)
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Silindirik

Konik

Düzlemsel

Şekil 4.5.Silindirik, konik ve düzlemsel projeksiyon sistemleri için tanjant ve sekant
projeksiyon tipleri (Harvey, 2015)
4.2.3. Yüzey ile yaptığı açıya yani projeksiyon yüzeyinin konumuna göre
Projeksiyon tiplerinin üçüncüsünde, projeksiyon ekseninin dünyanın ekseni ile yaptığı açı
dikkate alınır (Şekil 4.6).
Düz/Normal projeksiyonlar: Projeksiyon düzlem yüzeyi eğer düzlemsel projeksiyonda
kutuplara, silindirde ekvatora, konikte ise paralellere değiyor ise buna normal projeksiyon
denir. Bu projeksiyon tipi 4.2.1’deki bölümde anlatılan ilk projeksiyon tiplerine karşılık gelir.
Transversal/Enine projeksiyonlar: Silindir, koni ve düzlem, normal projeksiyonlara 90 açı
yapıyorsa transversal projeksiyon denir. Yani normal projeksiyon sistemlerinin 90 derece
döndürülmüş halidir.
Oblik/Eğik projeksiyonlar: Silindir, koni ve düzlem herhangi bir açı ile küreye değiyorsa
eğik projeksiyon denir.

Bu projeksiyon sistemi içerisinde düzlemsel oblik projeksiyon,

dünyanın herhangi bir yerindeki küçük alanların haritalanmasında etkidir.
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Düzlemsel

Silindirik

Konik

Şekil 4.6.Düzlemsel (üsttekiler), silindirik (ortadakiler) ve konik (alttakiler) projeksiyon
sistemleri için normal, transverse ve oblik projeksiyon tipleri (Harvey, 2015)
4.2.4. Koruduğu özelliğe göre
Dördüncü projeksiyon tipleri koruduğu özelliğe göre belirlenir. Projeksiyonda


Açıların yani şekillerin orijinal yüzeydeki büyüklükleri korunuyorsa açı koruyan
(konformal-ortomorphic)



Alan korunuyorsa alan koruyan (Eş-alan, equivalent, equi-area)



Uzaklık koruyan (Eş-uzaklık-Equidistant)



Doğrultu/yön koruyan (Eş-doğrultu, kutupsal, azimuthal)



Hem açı hem de alan korunuyorsa izometrik projeksiyonlar denir (Şekil 4.7).
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Şekil 4.7. Açıkoruyan (Mercator), alan koruyan (Sinusioidal), meridyenler arasındaki
mesafeyi koruyan (Equidistant Cylindrical) ve haritanın merkez noktasına göre yönleri
koruyan (Azimuthal) projeksiyonlarının karşılaştırılması (Harvey, 2015)
Merkator projeksiyonuna göre yapılmış bir Türkiye haritasında, ülkenin en güneybatı ve en
kuzeybatı noktası arasındaki kuşuçuşu uzaklık gerçekte 1697 km iken, haritadan 2187 km
olarak belirlenir. Bunun nedeni bu projeksiyon yönteminin navigasyon amaçlı olarak (açı
koruyan projeksiyonlar) geliştirilmiş olmasıdır.
Buna karşın atlaslarda alan koruyan projeksiyonlar kullanılır. Bunu nedeni projeksiyon
kavramını

bilmeyenlerin

ülkelerin,

karaların,

denizlerin

büyüklüklerini

haritadan

karşılaştırırken yanlış bilgi sahibi olmalarını önlemektir.
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4.2.5. Işığın kaynağına göre-Perspektif
Projeksiyonlar

küreye

yerleştirilen

bir

ışık

kaynağının

yüzeye

yansımasıyla

oluşturulduğundan dolayı ışık kaynağının bulunduğu yere (parspektife) göre 3 farklı
projeksiyon bulunur (Şekil 4.8 ve 4.9). Gnomonik, ortografik ve stereografik projeksiyonlar
Gnomonik (merkezi) projeksiyon: Işık kaynağı yani projeksiyonun merkezi kürenin
merkezindedir.
Stereografik projeksiyon: Işık kaynağı, projeksiyon düzleminin küreye değdiği noktanın
karşısındadır.
Ortografik (paralel) projeksiyon: Işık kaynağı merkezi sonsuzdadır.

Gnomonik

Stereografik

Ortografik

Şekil 4.8.Perspectif özelliklerine göre projeksiyon tipleri

Şekil 4.9.Farklı polar düzlemsel projeksiyonlarında paralellerin açılımları
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4.2.6. Projeksiyonlarda bozulamalar- Tissot göstergeleri
Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı gibi her projeksiyon sistemi, bazı değerlerin değişimini
engellenmiş olsa bile, her projeksiyon sistemi geometrik bozulmalar içermektedir.
Projeksiyonlardaki

bozulmaların

nasıl

gerçekleştiğini

göstermek

amacıyla

Fransız

matematikçi Nicolas Auguste Tissot tarafından “Tissot's indicatrices” (Tissot göstergeleri)
olarak adlandırılan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde gerçek dünya üzerinde tam
dairevi şekilde olan bir nesnenin dünyanın farklı yerlerinde aldığı şekilsel bozulmalar harita
üzerinde gösterilmektedir (Şekil 4.10). Bu bozulmaların daha iyi anlaşılabilmesi için insan
yüzünün farklı projeksiyonlarda aldığı görünümler haritalanadırılmaktadır. Bu sistemin
geçmişi ise 1921 yılına kadar (Deetz ve Adams, 1921) gitmekte olup günümüzde çok farklı
verisyonları oluşturulmaktadır (Şekil 4.11)

Şekil 4.10. (a) Robinson projeksiyonu ve (b) bu projeksiyondaki bozulmaları göstere Tissot
göstergelerinin (dairelerinin) görünümü (Kraak vd., 2003)
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Şekil 4.11. Projeksiyon sistemlerindeki bozulmanın insan yüzü üzerinden gösterimi
(Şekillerin üstlerinde yazan kelimeler projeksiyon türünü göstermektedir – URL 10).
4.3 Universal Transverse Mercator (UTM)
UTM Bütün dünya ülkeleri için ortak bir projeksiyonun geliştirilmesi düşüncesinden yola
çıkılarak 1940'larda geliştirilmiş bir grid sistemidir. Gauss-Krüger projeksiyonu esas alınarak
geliştirilmiştir ve daha çok askeri uygulamalarda kullanılmaktadır. Reerans yüzeyi elipsoit
olan sistemde birim olarak metre kullanılır ve bu durum noktalar arasında hızlı ve doğru
hesaplamalar yapmanızı sağlar. Bu sistemde dünya her biri 6 derecelik boylam genişliğine 60
zona ayrılır. Herbir zon bir projeksiyon sistemini belirtir (Çobanoğlu, 2016). Referans enlemi
ekvatordur. Bu projeksiyonda 84 kuzey ile 80 güney enlemleri arasını kapsar. Polar
bölgelerde ise Universal Polar Stereographic (UPS) grid sistemi kullanılır.
Merkator projeksiyonu kürenin, kendisine ekvatorda teğet olan silindire izdüşümüdür. GaussKruger projeksiyonu ise kürenin, bir başlangıç meridyenine teğet olan silindire izdüşümüdür.
Bu nedenle Gauss-Kruger projeksiyonuna Transversal (yatık eksenli) Merkator projeksiyonu
da denir (Şekil 4.12).
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Şekil 4.12. Merkator ve transverse merkator projeksiyonları
UTM sisteminde belirlenen6 derecelik her dilimin ayrı koordinat sistemi vardır ve bu
projeksiyon sistemleri dilimin numarası ile ifade edilir (Şekil 4.13). Örneğin Türkiyenin batısı
için projeksiyon sistemi UTM 35’tir. Dilimin orta meridyeni ve ekvator başlangıç noktalarını
oluşturur. Her bir dilimin 3° sağı ve 3° solu aynı bir dilim içinde yer alır. Bundan dolayı her
bir dilim içerisindeki başlangıç meridyeninin solunda (batı) değerler negatif olur. Bu
koordinatları eksi değerden kurtulmak için meridyen değerlerine 500,000 metre
eklenir.Pozitif yapılan koordinatlara hangi dilimde olduğunu göstermek üzere o dilimin
numarası tanıtıcı rakam olarak baş tarafına eklenir.

Şekil 4.13. Tüm dünyanın UTM zonları (Longley vd., 2005).
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Koordinatlar sağa değer ve yukarı değer olarak okunur. UTM zonları en geniş ekvatordadır
ve ekvatordan kutuplara doğru daralır. Merkezi meridyenin 500.000 metrede olduğu UTM
zonlarında ekvatordaki uzaklık 160.000 – 834.000 metreleri,84K enleminde ise 465.000 515.000 metreleri arasında değişir (Şekil 4.14).
1:25.000 ve daha küçük ölçekli haritaların yapımı için 6° lik dilimler, 1:10.000 ve daha büyük
ölçekli haritaların yapımı için ise 3° lik dilimler esas alınır.
UTM projeksiyonunda deformasyonu azaltmak için 6° lik dilimler de x,y koordinat değerleri
0.9996 küçültme faktörü ile çarpılır.
Türkiye’nin 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 ve 1/250.000 ölçekli standart topografya haritaları
bu projeksiyon sisteminde, 1/500.000 ölçekli haritaları ise Lambert’in açı koruyan konik
projeksiyon sisteminde üretilir (Çobanoğlu, 2016).

Şekil 4.14. Herhangi bir UTM zonunun temel özellikleri
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Türkiye’nin UTM zonları
Türkiye, 26-45  doğu boylamları ve 36  -42  kuzey enlemleri arasındadır. Boylam farkı
19’dir. Bu nedenle, 6 ’lik 4 dilim (4 ayrı koordinat sistemi) yani 35-36-37-38. dilimler
içerisinde yer alır. Zonların başlangıç meridyenleri 27, 33, 39 ve 45 doğu meridyenleridir.
UTM’in 6 derecelik dilimlerinin 3 derecelik dilimler halinde ifade edilmesi ile Gauss-Krüger
Projeksiyonu elde edilir (Şekil 4.15).

Şekil 4.15. Türkiye’nin UTM ve Gauss-Krüger zonları (Başarsoft, 2017)

Sonuç olarak


Geoid ve Elipsoid = Yer’i modellemek için



Datum = Modeli ölçmek için



Koordinat Sistemleri = Model üzerinde konum belirlemek için



Harita Projeksiyonları = Modelin 3-boyuttan 2-boyuta geçişi için kullanılırlar
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Uygulamalar
1- Türkiye sınırlarını farklı projeksiyonlarda çizerek üst üste bindiriniz.
2- 1/25.000 ölçekli bir haritada farklı noktaların UTM değerlerini yazarak değerler üzerinden
noktalar arasındaki mesafe farklarını bulunuz.
3-Herhangi bir coğrafya atlası alarak haritaların koordinat sistemlerini inceleyiniz.
4-Haritaların ölçek özelliklerini ve haritalar üzerindeki etkisini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye sınırlarını farklı projeksiyonlarda çizdiğiniz zaman en fazla bozulma hangi
alanlarda gerçekleşmektedir?
2- Farklı iki noktanın UTM değerlerine göre Ekvatora olan uzaklığı km cinsinden nasıl
bulabilirsiniz?
3-Bazı haritalarda kutuplara yakın küçük kara parçalarının ekvatora yakın geniş kara
parçaları ile eşit büyüklükte veya daha büyük gösterilmesinin nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde projeksiyonun ne olduğunu, projeksiyon tiplerinin ve temel özelliklerinin neler
olduğunu, projeksiyon tipleri arsındaki farklılıkların neler olduğunu, UTM projeksiyonunun
ve UTM zonlarının temelleri ile Türkiyenin UTM zonlarının neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi bir projeksiyon tipi değildir?
a) Konik
b) Silindir
c) Düzlemsel
d) Küp
e) Hiçbiri
2- Küre projeksiyon yüzeyine …… tanjant projeksiyonu, yüzeyi ……. sekant projeksiyonu
denir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
a) Teğetse-Kesiyorsa
b) Sekant-eğik
c) Kesiyorsa-Teğetse
d) Oblik-konik
e) Konik-silindirik
3- Haritalardaki bozulmaları göstermek amacıyla haritalar üzerine yerleştirilen geometrik
şekillere ne ad verilir.
a) Riemann's zeta function
b) Cantor set
c) Mandelbrot set
d) Galois group
e) Tissot's indicatrices
4-UTM projeksiyonunun birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metre
b) Santimetre
c) Milimetre
d) Dekametre
e) Kilometre
5- Çanakkale ilinin içinde bulunduğu UTM zonu aşağıdakilerden hangisidir?
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a) 38. zon
b) 37. zon
c) 35. zon
d) 36. zon
e) 39. zon
6- Temel projeksiyon sistemleri içerisinde tüm dünyanın haritalanabildiği projeksiyon sistemi
………………………… projeksiyon sistemidir.
7-Kutupların haritalanmasında kullanılan en yaygın projeksiyon sistemi …………….
projeksiyon sistemidir.
8- Açıların yani şekillerin orijinal yüzeydeki büyüklükleri koruyan projeksiyon sistemi
……………. projeksiyon sistemidir.
9-Perspektif özelliklerine göre ışık kaynağının sonsuzda olduğu projeksiyon sistemi
……………. projeksiyon sistemidir.
10-Projeksiyon

sistemlerindeki

bozulmaları

gösteren

grafiksel

gösterim

biçimine

………………. denir.
Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)a, 5)d 6)silindirik, 7-düzlemsel 8-Açıkoruyan 9-Ortografik (Paralel) 10-Tissot
göstergeleri
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5. VERİ TİPLERİ I: RASTER VE VEKTÖR VERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Veri toplama
5.2. Veri tipleri
5.2.1. Vektörel veri
5.2.2. Raster veri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Raster veri ne demektir?
Vektörel veri ne demektir?
Vektörel verinin avantajları nelerdir?
Raster verinin dezavantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Vektörel veri

Vektörel verinin özelliklerinin Harita çizimlerinde vektörel verilerin
öğrenilmesi

Raster veri

özelliklerine dikkat edilerek

Raster verinin özelliklerinin Uygu
öğrenilmesi

görüntülerinin

raster

özelliklerine dikkat edilerek

89

Anahtar Kavramlar
Veri
Raster veri
Vektörel veri
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Giriş
Bilgi, "bir iş ya da konu hakkında bilinen şey" olarak tanımlanır. Ya da kullanıcı tarafından
anlaşılabilir formlara dönüştürülmüş verilerden oluşan bir grup olarak da tanımlanabilir. Veri
ise bilginin temsil biçimidir. Örneğin bir tel çitin arazideki konumu bilgisini, harita üzerindeki
bir çizgi ise verisini ile temsil eder.Yeryüzünde ya da uzayda konumlanmış nesneler ve
olayların her biri coğrafi varlık olarak adlandırılır ve coğrafi varklıkları niteleyen unsurlar
coğrafi veriler oalrak bilinierler (Yomralıoğlu, 2000). Coğrafi veri CBS'nin kalbidir. CBS
veri modeli, gerçek dünyanın ele alınan konulara uygun olarak tanımlama ve yeniden temsil
edilmesidir (Şekil 5.1). Coğrafi veri nesnelerin sadece koordinat bilgileri ile değil aynı
zamanda öznitelik bilgileri ile birlikte tanımlanmasını konu alan geniş anlamlı bir kavramdır.
Yani coğrafi veride bir nesnenin mutlaka koordinat bilgisinin (grafik) tanımlanması ve o
nesnenin özelliklerini açıklayan grafiksel olmayan metin bilgilerinin olması gereklidir. Bu
bölümde gerçek dünyanın CBS ortamında hangi tür veriler ile temsil edildiğini ve temsil
biçimlerinin temel özelliklerinin neler olduklarını öğreneceğiz.

Şekil 5.1. CBS veri modellerinin CBS süreçleri içerisindeki yeri (Longley vd., 2005).
5.1. Veri toplama
CBS'de veri toplama ve derleme işlemleri en fazla zaman alan ve yüksek maliyetlere ulaşan
bir iştir. CBS projeleri için verilere ulaşabileceğimi çok fazla yöntem bulunmaktadır (Şekil
5.2). Ancak verileri elde etme şeklimize göre veriler birincil (doğrudan) ve ikincil (dolaylı)
veriler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Birincil veriler direk olarak kendi ürettiğiniz verileri
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kapsar. Örneğin uydu görüntülerinden hava fotoğraflarından, GPS ölçümlerinden ya da saha
çalışmalarından ürettiğiniz veriler birincil verilerdir.
İkincil veriler ise daha önce üretilmiş verilerden yararlanarak elde edilen verilerdir. Örneğin
topografya haritaları, siyasi haritalar, kurumlara ait istatistik veriler gibi başka bir kurum
tarafından oluşturulan veriler ikincil veridir.

Şekil 5.2. CBS’de kullanılan veri toplama tekniklerinden örnekler: (a) arazi ölçümleri
(surveying), (b) anket (enquiry) ve istatistikler, (c) hava fotoğrafları, (d) uydu görüntüleri, (e)
dijital haritalar, (f) nüfus sayımı vb. veriler (Kraak ve Ormeling, 2003).
5.2. Veri tipleri
Yukarıda kısaca açıklandığı gibi ister birincil isterseniz ikinci veri olsun, Kartezyen
sisteminde tanımlanmış coğrafi veri CBS ortamında grafiksel olarak iki şekilde temsil edilir.
Bunlar vektörel veri ve raster veridir (Şekil 5.3). Aşağıda bu grafiksel veri tipleri ile ilgili
teorik bilgiler verilecektir.
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Şekil 5.3. CBS’deki grafiksel veri tiplerinin temsili (URL 11).
5.2.1. Vektörel veri
Vektörel veri tabanı; nesneleri nokta, çizgi ve poligon olarak belli bir koordinat sistemine
göre bilgisayar ortamında tutan ve her bir nesneye ait öznitelik bilgilerinin de tutulabildiği
veri tabanıdır. Bu verilerin mantığı, herbirinin kendi X,Y koordinatlarına sahip noktalar
prensibine dayanmaktadır. Üç tip vektör verisi vardır: Nokta, çizgi ve poligon (Şekil 5.4). Bu
3 tip veri arasındaki temel farklılık aşağıdaki şekildedir.
Noktada her bir nesneye ait bir adet x,y koordinat değeri bulunur. Başka bir ifade ile nokta
verisinde nesneler tek bir koordinat değeri ile temsil edilirler. Bundan dolayı noktasal
verilerin uzunluk, alan gibi bilgileri hesaplanamamaktadır. Posta kutuları, ağaçlar, elektrik
direkleri CBS’de nokta ile gösterilen nesnelerden bazılarıdır.
Çizgide ise her bir nesnenin birbirine bağlı en az iki x,y koordinat değeri yani noktası
bulunur. Noktaların koordinatlar birbirinden farklı ancak grafiksel olarak birbirine bağlıdır.
Birden fazla koordinat olduğundan dolayı çizgisel verilerde uzunluk hesabı yapılabilir. Ancak
noktalar birleşmediğinden yani tüm koordinatlar birbirinden farklı olduğu için alan hesabı
yapılamamaktadır. Yollar, elektrik hatları, nehirler CBS’de çizgi ile gösterilen nesnelerden
bazılarıdır.
Alanda da (poligon) her bir nesnenin birden fazla x,y koordinat değeri bulunur. Ancak
çizgiden farklı olarak başlangıç ve bitiş koordinatları aynıdır. Yani poligonda vektörel çizim
başladığı noktada biter. Bu sayede çevre uzunluğu, alan gibi hesaplamalar yapılabilir.
Tarlalar, binalar, göller CBS’de alan (poligon) olarak gösterilen nesnelerden bazılarıdır.
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Şekil 5.4. Vektörel veri ile nokta, çizgi ve poligonların gösterimi (Longley vd., 2005).
5.2.1.1. Vektörel veri-hata kaynakları
Vektör veri oluşturulurken yapılan başlıca hatalar hedefi aşmak ve hedefe ulaşamamak, fazla
çizmek, hatalı çizmektir (Şekil 5.5). Örneğin poligonlar arasında boşluk bırakmak gibi. Bu
hataları en aza indirmek için CBS programları içerisinde nokta yakalama (snap) araçları ya da
fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca çizim yapılan katmanda bu tür hataların olup olmadığı
CBS yazılımları içerisindeki sorgulama fonksiyonları ile de kontrol edilebilir.

Şekil 5.5. Vektör veri oluşturulurken yapılan başlıca hatalar (Longley vd., 2005).
Vektör veri oluşturulurken, verinin gerçek dünyayı temsil edebilmesinde dikkat etmemiz
gereken en önemli konu ise nokta sıklığıdır. Alansal hesaplamaların gerçeğe yakın olabilmesi
için çizimlerin olabildiğince sık nokta konularak yapılması gereklidir (Şekil 5.6).
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Şekil 5.6. Vektör veride çözünürlük. Aynı alanın gerçekteki görünümüz ile seyrek ve sık
nokta kullanılarak çizilmiş görüntüsü (Heywood vd., 2011)
Hem raster hem de vektör verideki en önemli hata kaynaklarından bir tanesi de yan yana
gelen paftalardaki uyum/eşleşme sorunudur (Şekil 5.7). Bu sorunun giderilmesi için harita
taramalarının düzgün ve koordinatlandırmaların çok hassas yapılması gerekmektedir.

Şekil 5.7. Yan yana gelen iki pafta arasındaki eşleşme problemi (Heywood vd., 2011)
5.2.1.2. Vektörel verinin avantajları
Vektörel verinin avantajlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Tablo 5.1).


Şekilleri nokta, çizgi ve poligon ile belirme imkânı olduğundan dolayı nesneleri
gerçek sınırlarına uygun çizme imkânı vardır. Bu durum vektör çizimleri raster
verilere göre daha estetik kılmaktadır.



Nesneler X,Y koordinatlarına sahip noktalar ile ifade edildiğinden dolayı ne kadar
yaklaşırsanız yaklaşın görüntüde bozulma meydana gelmez.



Vektör veriler, sürekli veriler olmadığından dolayı raster verilere göre çok az yer
kaplar.

5.2.1.3. Vektörel verinin dezavantajları
En önemli dezavantajları aşağıdaki şekildedir (Tablo 5.1).
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Raster veriden daha karmaşık bir veri yapısına sahiptir. Raster veri eşit boyuttaki
hücrelerden oluşur ve bu hücreler genel olarak CBS programları tarafından
oluşturulur. Ancak vektörel veri kullanıcı tarafından oluşturulan bir veri setidir.



Alansal analizi daha karmaşık ve zordur. Büyük boyutlu vektörel verilerin analizinde
kullanılan algoritmalar daha karmaşıktır. Bu nedenle bir çok alansal analizde vektörel
veriler raster verilere dönüştürülerek alansal analize dahil edilir.

5.2.2. Raster veri
Raster veri, coğrafi bilginin eşit boyuttaki birbirine bağlı hücrelerin satır ve sütunlar şeklinde
sıralanmasıyla meydana gelir (Şekil 5.8). Hücreler ise çoğu zaman piksel olarak ifade edilir.
Piksel kavramı CBS alanları dışında, fotoğrafçılık, LCD TV’ler gibi, farklı alanlarda da
kullanılır. JPG, BMP, TIFF gibi dosya formatları temel raster formatları oluşturmaktadır. Bu
tür formatlardaki görüntülere yakından baktığınız zaman her biri tek renge yani tek bir veriye
sahip hücrelerden oluştuğunu görebilirsiniz (Şekil 5.8). Yani raster verideki her bir hücre tek
bir veri içermektedir.

Şekil 5.8. (a) Bir fotoğraf üzerinden raster veri örneği (Campbell ve Shin,2012), (b) CBS
içerisindeki raster veri örneği ve (c) aynı raster verinin çıktı hali (Herhangi bir ormanlık
alanın raster veriler ile temsil edilmesi) (Longley vd., 2005).
Raster veriler genel olarak kareler şeklinde olmakla birlikte üçgen, altıgen ve hatta sekizgen
şeklinde de olabilir. CBS uygulamaları içerisinde en yaygın kullanılan raster veriler hava
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fotoları, uydu görüntüleri ve topografya haritalarıdır. Bu veri türleri bir sonraki derste ayrıntılı
olarak anlatılacaktır.

Şekil 5.9. Raster görüntülerde yaygın kullanılan piksel biçimleri (De By, 2000).
Raster verilerde en önemli konulardan bir tanesi alansal çözünürlüğüdür (Şekil 5.10). Raster
verilerde her bir pikselin kapladığı alan “alansal çözünürlüğü” ifade eder. Genel olarak raster
verilerde çözünürlük karenin bir kenarının uzunluğu ile ifade edilir. Örneğin 10 m
çözünürlüklü sayısal yüksekli modeli denildiği zaman modeli oluşturan tüm karelerin eksen
uzunlukları 10 m’dir. Dolayısıyla her bir piksel alanları 10mx10m =100 m2’lik bir alanı temsil
eder. Bu durum alansal hesaplamalarda sapmalar ve hatalara neden olur.

Şekil 5.10. (üstte) Vektörel bir poligonun farklı çözünürlükteki rasterlarda kapladığı alan,
(altta) Aynı alanın (alt sol) düşük çözünürlüklü (hüre boyutu 15 m) ve (alt sağ) yüksek
çözünürlüklü (hücre boyutu 14 cm) raster görüntüleri
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5.2.2.1 Raster veride renkler
Tek bantlı raster veriler üç farklı renk bandında gösterilir (Zeiler, 1999). Bunlar siyah-beyaz
ölçek, gri ölçek ve renkli ölçektir (Şekil 5.11).
Siyah beyaz ölçekte hücreler iki renkle gösterilir. Her hücre 0 ya da 1 değerine sahiptir. Yani
hücre ya siyah ya da beyazdır. Genelde parsel haritaları gibi taratılmış raster veriler bu
formata sahiptir.
Gri ölçekte hücreler 0 ile 255 ya da 65535 arasında değerlere yani grinin tonlarına sahiptir.
Eski hava fotolarında ve uygu görüntülerin yaygın olarak kullanılır.
Renkli ölçekte raster veride gösterilen her hücre renginin kendine özgü kırmızı-yeşil-mavi
(RGB) renk değerine sahiptir. Kırmızı-yeşil-mavinin renkleri gri ölçekte olduğu gibi 0 ile 255
arasında değişir.

Şekil 5.11. Tek bantlı raster veri renk çeşitlerinin gösterimi (Zeiler, 1999).
Tek bantlı verilerin yanı sıra günümüzde üretilen rasterin çoğu çok bantlı bir özelliğe sahiptir.
Çok bantlı verilerde raster genel olarak kırmızı-yeşil-mavi renk bantlarından oluşmaktadır.
Her bat 0 ile 255 arasında değişen renklere sahiptir. CBS yazılımları içerisinde bu bantlar ayrı
ayrı gösterilebileceği gibi birleştirilmesiyle karmaşık renklere sahip ama alansal temsil
kabiliyeti daha yüksek görüntüler elde edilir (Şekil 5.12).
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Şekil 5.12. Çok bantlı raster verinin gösterimi (Zeiler, 1999)
5.2.2.2. Raster verinin avantajları
Raster verinin avantajlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Tablo 5.1).



Raster grafikleri oluşturabileceğiniz teknolojiler ucuz ve ulaşılabilirdir. Örneğin dijital
fotoğraf makinaları ile kendi raster görüntülerinizi oluşturma imkanınız vardır. Ayrıca
bir çok raster görüntüye internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.



Veri yapısı karmaşık değildir. Bu nedenle elde edilen verileri yorumlamak kolaydır.

5.2.2.3. Raster verinin dezavantajları
Raster verilerin en önemli dezavantajları aşağıdaki şekildedir (Tablo 5.1).


Raster veri, vektör veriye göre hard diskinizde çok fazla alan kaplar. Raster görüntüler
kolaylıkla gigabaytları bulan boyutlara ulaşabilir.



Eğer çalışma alanınıza ait yüksek çözünürlüklü bir görüntüye sahip değilseniz raster
veriler ile oluşturacağınız haritaların gerçeği temsil etme gücü zayıftır ve
oluşturacağınız harita gözünüze hoş gözükmeyebilir.



Projeksiyon değişimleri sırasında gerçekleşen geometrik dönüşümler sırasında
problemler ile karşılaşılabilir. Bundan dolayı özellikle farklı projeksiyon, farklı ölçek
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ve çözünürlüklere sahip olduklarında alansal analizleri vektör verilere göre daha zor
olmaktadır.


Ücretsiz ulaşabileceğiniz ve kendinizin oluşturabileceğiniz raster görüntülerin
haricinde, özel amaçlar ile sipariş edeceğiniz raster görüntüler pahalıdır.

Tablo 5.1 Raster ve vektör veri modellerinin karşılaştırılması.
Vektör Veri Modeli

Raster veri modeli
Avantajları

Avantajları



Basit veri yapısına sahiptir





Kolay ve kullanışlı çakıştırma işlemi



Uzaktan

Algılama

ürünleriyle 


karşılaştırılması kolaydır




Aynı

piksek

büyüklüklerine

sahip

Ağ analizleri için uygundur
Projeksiyon dönüşümlerine uygundur
Mekânsal verinin gösteriminde, ölçeğe
bağlı doğruluğuna sahiptir

olmasından dolayı simülasyon işlemi 

Mekânsal ve mekânsal olmayan veriye

daha kolaydır

ulaşma,

Değişik şekilde konumsal analizlerin

mümkündür

yapılması kolaydır


sahiptir


yapılabilir

Bütünlük arz eden bir veri yapısına



güncelleme



Alan, uzunluk, çevre uzunluğu gibi
Topoloji için uygundur

Dezavantajları

Dezavantajları



Bilgisayarda çok geniş hacim kaplar





Mekânsal verinin çevre uzunluğu, alan 


Veri yapıları karmaşıktır
Çakıştırma analizleri için kullanışsızdır
Yüksek mekânsal değişkenlerin analizi



Ağ analizleri çok zordur

için uygun değildir



Projeksiyon dönüşümleri için uygun 

Uzaktan

değildir

karşılaştırılması zordur

Hücre büyüklükleri arttıkça mekânsal 

Güncelleştirmesi fazladır



genelleme

ölçüm değerleri gerçeğe daha yakındır

Matematiksel modellere daha uygundur

ve şeklinde bozulmalar ve hatalar oluşur

ve

algılama

ürünleriyle

veride kayıplar artar


Topoloji için uygun değildir
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Uygulamalar
Herhangi bir resim ya da CBS programında bir resmin çözünürlüğünü düşürerek ne tür
değişiklikler olduğunu gözlemleyiniz.
Şu ana kadar yapmış olduğunuz harita çizimlerin hangi tip verileri ne tür vektörel gösterim
ile gösterdiğiniz belirleyiniz.
Uydu görüntülerine ait en düşük ve en yüksek raster boyutlarını araştırınız
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Uygulama Soruları
Herhangi bir resim ya da CBS programında bir resmin çözünürlüğünü düşürdüğünüz zaman
ne gibi değişiklikler meydana gelmektedir?
Nokta, çizgi ve poligon ile ne tip nesneleri çizdiğiniz belirtiniz?
Uydu görüntülerine ait en düşük ve en yüksek raster boyutlarını yazınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS’nin temel grafiksel veri tipleri olan vektör ve raster verilerin temel
özellikleri, avantajları ve dez avantajarının neler olduğunu öğrendik.

103

Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki nesnelerden hangisini nokta ile gösterilebiliniz?
a) Direk
b) Yollar
c) Akarsular
d) Enerji hatları
e) Sulama kanalları
2-Vektörel noktanın temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birden fazla X ve Y koordinatı ile temsil edilir.
b) Tek bir X ve Y koordinatı ile temsil edilir.
c) En fazla iki X ve Y koordinatı ile temsil edilir.
d) Her bir poligon tek bir raster hücresi ile temsil edilir.
e) Başlangıç ve bitiş noktası aynı değildir.
3-Aynı boyutlara sahip karelerin birleşmesi ile oluşan veri türüne ne denir?
a) Vektör
b) Çizgi
c) Poligon
d) Çizgi
e) Raster
4- Aşağıdakilerden hangisi raster verilerde kullanılan en yaygın geometrik şekildir
a) Üçgen
b) Kare
c) Altıgen
d) Daire
e) Hiçbiri
5- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi veri toplama yöntemlerindendir?
a) Uzaktan algılama ürünleri
b) Arazi ölçümleri
c) GPS ile veri toplama
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d) Tarama
e) Hepsi
6-Araziden GPS ile toplanan veri ……………….. veri türüne örnektir.
7-Topografya haritalarından çizlen her türlü veri ……………….. veridir.
8-Vektörel verinin gerçek dünyayı daha iyi temsil edebilmesi için çizim sırasında çok fazla
……………. koyarak çizim yapmak gereklidir.
9-Coğrafi bilginin eşit boyuttaki birbirine bağlı hücrelerin satır ve sütunlar şeklinde
sıralanmasıyla oluşan veri türüne ……………denir.
10-Rekli raster görüntüde hücreler …………, …………… ve ………… renklerine ait
tonların birleşiminden meydana gelir.
Cevaplar
1)a 2)b, 3)e, 4)b, 5)e 6) birincil 7)ikincil 8)nokta 9-raster 10-kırmızı-yeşil-mavi
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6. VERİ TİPLERİ II: UZAKTAN ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Uzaktan algılama
6.1.1 Hava fotoğrafları
6.1.2. Ortofotolar
6.1.3. Uydu görüntüleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uzaktan algılama nedir?
Hava fotoları ile uydu görüntüleri arasındaki fark nedir?
Ortofoto ile hava fotosu arasındaki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Uzaktan algılama

Uzaktan

algılamanın

olduğunun kavranması
Hava fotoğrafları

Hava

fotoğraflarının

olduğunun kavranması
Uydu görüntüleri

Uydu

görüntülerinin

olduğunun kavranması

ne Örnek

uzaktan

algılama

çalışmalarını inceleyerek
ne Örnek

hava

fotolarını

inceleyerek
ne Örnek uydu görüntülerini
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar
Uzaktan algılama
Hava fotoları
Uydu görüntüleri

110

Giriş
CBS’deki temel raster verilerden olan uydu görüntüleri ve hava fotoğraları üzerinden
gerçekleştirilen uzaktan algılama CBS içerisinde çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Özellikle
uydu görüntülerinin her geçen gün daha ulaşılabilir bir hale gelmesi uzanktan algılamanın
CBS içerisinde daha fazla yer almasına neden olmaktadır. Bu bölümde uzaktan algılama,
hava fotoları ve uygu görüntülerinin temelleri hakkında bilgi verilecektir.
Uzaktan algılama cisimlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini cisim ile temasta
bulunmadan ölçmektir (Şekil 6.1). Uzaktan algılamada veriler ya hava fotoğraflarından ya da
uydu görüntülerinden elde edilir. Bu görüntüler genel olarak raster formatındadır. Oldukça
yaygın kullanım alanlarına sahiptirler.

Şekil 6.1. Uzaktan algılamanın temelleri (Konecny, 2014)
Uzaktan

algılamamanın

gelişimi

hava

araçlarının

gelişimine

paralel

bir

gelişim

göstermektedir. Uzaktan algılamanın kısa tarihçesi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


1850’ler - Balonlardan fotoğraf çekimi



1909



1940’lar - Uzaydan ilk fotoğraflar

- Uçaklardan fotoğraf çekimi
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1960’lar- İlk uydular (Explorer 7, TIROS 1, Nimbus, GOES …)



1972

- Landsat-1 – Yer gözlem amaçlı gönderilen ilk uydu



1978

- Seasat – İlk radar uydusu



1986

- Spot-1 – Avrupanın uzaktan algılama alanına girişi



1988

- IRS-1A – Hindistan uzaktan algılama uydusu



1980’ler - Hiperspektral sensörler



1990’lar - Küresel uzaktan algılama sistemleri



2000’ler - İnsansız hava araçları teknolojileri

Uzaktan algıla ürünler 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar hava fotoğrafları, ortofotolar ve
uydu görüntüleridir. Aşağıdaki bu üç ürünün özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
6.1. Hava fotoğrafları
Hava fotoğrafları uzaktan algılamanın ilk uygulamalarıdır. Hava fotoğrafları yerin üstünde,
uçak, helikopter, balon vb araçlarla yere temas etmeden o yerin fotoğraflarının çekilmesidir.
Hava fotoğrafları ilk oalrak 1850’li yıllarda sıcak hava balonları ile çekilmiştir (Şekil 6.2a).
Sıcak hava balonlarının yanı sıra hava fotoğrafları 1800’lerin sonlarına doğru ve 1900’lerin
başlarında uçurtmalar ve roketlere bağlı kamera sistemleri ilede çekilmeye çalışılmıştır.
Örneğin 1906 yılındaki San Fransico depreminden sonra uçurtmalar aracılığıyla hava
fotoğraflarının alınması gerçekleşmiştir (Şekil 6.2b). İlk başarılı hava fotoğrafı çekimi ise
günümüzde nobel ödülleri ile bilinen, Alfred Nobel tarafından 1897’de rokete yerleştirilen
kamera sistemleri ile gerçekleşmiştir.

Ancak en ünlü hava fotoğrafları Alman eczacı Julius

Neubronner tarafıdan 1903’te çekilmiştir. Julius Neubronner güvercinlere kamera sistemi
yerleştirdiği güvercinler ile hava fotoğrafı çekmeyi başarmıştır (Şekil 6.2c). Uçaklardan
çekilen ilk hava fotoğrafları 1909 yılında çekilmiştir. Ardından birinci ve ikinci dünya
savaşları sırasında uçaklardan çekilen hava fotoğraflarında hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir
(Şekil 6.3; URL 12).
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Şekil 6.2. İlk hava fotoğraflarına örnekler
Hava fotoğrafları genel olarak dikey çekilmekle birlikte yatay (oblik) olarak da çekilebilirler
(Şekil 6.3). Ancak belirli bir açıdan çekilen oblik hava fotoğrafları herhangi bir yer hakkında
bilgi vermekle birlikte haritalama çalışmaları için uygun değillerdir. Daha çok yatay olarak
çekilen hava fotoğrafları haritalamada ve CBS'de kullanılamamaktadır.
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Şekil 6.3. Hava fotoğrafı türleri: (a) Dikey kızılötesi (infrared) hava fotoğrafı, (b) arkeolojik
bir alanı gösteren dikey renkli hava fotoğrafı, (c) yatay (oblik) renkli hava fotoğrafı, (d) dikey
siyah-beyaz hava fotoğrafı (Heywood vd., 2011)
6.1.1. Hava fotoğraflarında uçuş özellikleri
Hava fotoğraflarının kalitesi görüntünün alındığı kamera ve uçuşun gerçekleştiği yüksekliğe
bağlıdır. Hava fotoğrafını çeken kaynak yükseldikçe hava fotoğrafının ölçeği küçülür ve daha
geniş alanları gösterir. Bundan dolayı yükseldikça fotoğrafın kalitesi düşmektetir (Şekil 6.4a).
Ancak alçak uçlarda daha az alan fotoğraflandırılmakla birlikte daha ayrıntılı görüntüler
alınmaktadır. Hava fotoğrafı uçuşlarının diğer bir özelliği ise görüntülerin bindirmeli olarak
çekilmesidir. Çünkü her hafa fotoğrafının merkezi kesimi en doğru bilgiye sahiptir ve
merkezden çevreye doğru gidildikçe alansal bozulmalar meydana gelmektedir (Şekil 6.5 ve
6.6). Bu tür alansal hataları en aza indirmek için hava fotoğrafları ileriye doğru %60, yana
doğru ise %25-30 oranında çakışacak şekilde çekilir (Şekil 6.4b ve 6.4c).
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Şekil 6.4. (a) Hava fotoğraflarında yükseklik ile ölçeğin değişimi (Heywood vd.,2011), (b)
hava fotoğrafı çekilirken dikkat edilmesi gereken yatay ve dikey çakışma oranları, (c) %60
oranında çakışan hava fotoğrafı çifti
6.1.2. Hava fotoğraflarının dezavantajları
Hava fotoğraflarındaki en büyük dezavantaj, kamera özelliğinden dolayı fotoğraf
merkezinden çevreye doğru gidildikçe geometrik bozulmalar meydana gelmesidir. Bu nedenle
hava fotoğraflarındaki bilgiler birleştirilirken her fotoğrafın merkezi kesimi dikkate
alınmalıdır (Şekil 6.5).

Şekil 6.5. Hava fotoğraflarında meydana gelen geometrik bozulma (Campbell ve Shin,2012).
(Kırmızı çizgiler nesnelerin gerçek sınırları, siyah çizgiler ise nesnelerin hava fotoğrafındaki
sınırları göstermektedir).
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Hava fotoğraflarında en önemli hata kaynaklarından bir tanesi de, fotoğrafın çekildiği yerdeki
yer şekillerindeki yükseklik farklılığından kaynaklanır. Bundan dolayı hava fotolarının
merkezindeki cisimler orijinal şekilde görülürken, cisimlerin yüksekliğinden dolayı çevreye
doğru olan şekillerde yer değiştirme, uzama ya da eğimlenme görülür. Örneğin Şekil 6.6’da
fotoğrafın merkezindeki ağaçlara tam tepeden bakabiliyorken, fotoğrafın kenarındaki ağaçlar
yatıkmış gibi görülmektedir.

Şekil 6.6. Hava fotoğrafındaki çevresel bozulma
6.2. Ortofotolar
Fotogrametri tekniği ile resim eğikliği ve arazideki yükseklik farklarından dolayı görüntü
bozulmaların giderilmesi sonucu elde edilmiş, harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik
görüntüdür. Fotogrametri, resimler üzerinden objelerin konum, büyüklük ve biçimini
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belirleyen bilim dalıdır (Yomralıoğlu, 2000). Fotogrametride bu düzeltmeleri yapabilmek için
çakıştırmalı olarak çekilmiş birden fazla görüntüye yani stereo görüntülere ihtiyaç vardır
(Şekil 6.7). Resimler üzerinde yapılan ölçmeleri kullanan bu tekniğin genel yararı, cismin
ayrıntılı olarak tam bir görünümünü vermesi ve bu gürünüm üzerinden ölçüm
yapılabilmesidir (Şekil 6.7). Ortofotoya ait örnek 10.1 nolu bölümde verilmiştir. Örnek biçin
bu bölüme bakabilirsiniz.

Şekil 6.7. (Solda) Normal hava fotoğrafı ile (sağda) düzeltilmiş ortofoto görüntüsü

6.3. Uydu görüntüleri ve türleri
Uydu görüntüleri, uydulara bağlı sensörler aracılığıyla çekilen görüntülere denilmektedir.
Günümüzde dünyanın çevresinde 1265’den fazla uydu bulunmaktadır ve bunların büyük
bölümü ABD, Rusya ve Çin’e aittir (Şekil 6.9a). Bununla birlikte gelişen teknoloji, artan
nüfus ve değişen toplumsal ihtiyaçlardan dolayı uydu sayısı, kullanım alanı ve çeşitliliği her
geçen gün artmaktadır. Örneğin 2015’te 1265 olan uydu sayısı 2016 yılında 1419’a
yükselmiştir (URL 13). Uyduların hava fotoğrafların en temel farklılıkları geniş alanları farklı
sensörler ile tarayabilmesi ve bu işlemi belirli zaman aralıklarında gerçekleştirebiliyor
olmasıdır. Bundan dolayı uydu görüntüleri dünyamız hakkında bilgilere çok önemli katkılar
yapmıştır.
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Şekil 6.8. Uydu görüntüsü örnekleri (a) SPOT, (b) Landsat TM, (c) MMS, (d) Meteosat, (e)
IKONOS, (f) LIDAR (Heywood vd., 2011)
Uydu görüntüleri kullanım alanlarına sahiptir(Şekil 6.9b). Uyduların büyük bölümü iletişim
amacıyla kullanılmaktadır. Ardından en büyük sayı yer gözlem uydularına aittir. 2015
verilerine göre dünya çevresinde toplam 309 yer gözlem uydusu, 91 GPS uydusu
bulunmaktadır (Şekil 6.9b). Türkiye’de çok farklı uydulara sahip olmakla birlikte CBS
açısından önemli olan yer gözlem uyduları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Türkiye’nin gözlem amacıyla sahip olduğu uydular şu şekildedir (Çoban, 2016)


RASAT – Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yerli uydudur. 2011’de fırlatılmıştır.



BILSAT-2003 yılında fırlatılmış ancak 2006 yılında pasif duruma geçmiştir.



Göktürk-1 – Askeri amaçla kullanılan uydu 2016 yılında fırlatıldı.



Göktürk-2-Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yersel uydusudur. 2012 yılında
fırlatılmıştır.



Göktürk-3-Proje sözleşmesi imzalanmış olup henüz fırlatılmamıştır. 2019 içerisinde
fırlatılması planlanmaktadır.

Dünyanın çevresinde çok fazla sayıda uydu bulunmakla birlikte her uydu kullanım amacına
göre faklı yükseklikte, uzaklıkta bulunur. Örneğin yer gözlem amacıyla kullanılan uydular,
dünyaya daha yakın bulunan alçak uyduları oluştururken, meteoroloji gibi gözleme dayalı
uydular, dünyanın genel görüntülerini çekebilmek için dünyadan daha uzakta bulunan yüksek
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uyduları oluşturmaktadır. Bununla birlikte her uydu kendi yörünge düzlemlerine ve sürelerine
sahiptir. Günümüzde uydular dünyadan 180-36000 km arasındaki uzaklıklarda bulunurlar.
Aşağıdaki bölümlerde bu özelliklere göre uydu türleri açıklanmıştır.

Şekil 6.9. Tüm dünyadaki uyduların ülkelere göre dağılımı ve (b) bu uyduların kullanım
amaçlarına göre sayıları (Çoban, 2016)
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6.3.1. Yörüngelerine göre uydu türleri
Uydular amaçlarına göre farklı yüksekliklerde bulunurlar ve herbirinin farklı bir uçuş planı
(yörüngesi) bulunmaktadır. Uydular yörünge düzlemlerine göre temel olarak 5 sınıfa ayrılırlar
(Şekil 6.10).
LEO-Low Earth Orbit: Dünyaya en yakın alçak yörüngeli uydular, yerden 160 ile 2000
km’leri arasında bulunurlar. Dairesel bir yörüngeleri vardır. Dünyanın çevresini 90 dakikada
dönebilirler. Bu tür uydular uzaktan algılama, askeri amaçlı kullanılırlar. Örneğin uluslararası
Uzay İstasyonu alçak yörüngeli bir uydudur.
MEO-Medium Earth Orbit: Orta yörüngeli uydular, yerden 2000 ile 35.786 km km’leri
arasında bulunurlar
GEO-Geostationary Earth Orbit: Dünya ile eş zaman yörüngeli uydular, ekvatora paralel
olarak yerden 36.000 km yükseklikte bulunurlar. Herhangi bir anda dünyanın büyük bölü
kapsama alanlarında bulunu ve daha çok telekomünikasyon ve meteorolojik amaçlı
kullanılırlar. Özellikle iletişim amaçlı olanlar (Türksat

gibi) ülkelerin üstlerinde

konumlandırılmış olarak bulunurlar. Yani konumlarının sabit olabilmesi için dünyaya paralel
bir hızda dönerler
HEO-High ElipticOrbit: Yüksek eliptik uydular, dünyaya olan mesafeleri yörünge içerisinde
değişkenlik gösterir (Eliptik). Dünyaya en yakın oldukları zaman yerden mesafesi 1000
km’nin altına inerken en uzak olduğu anda yerden 35.786 km uzaklıkta bulunur.
PEO-Polar Earth Orbit: Polar yörüngeli uydular. Yani kuzey kutu ile güney kutup arasında
ekvatora dik bir şekilde hareket ederler. Günde birkaç kez kutup noktalarının üstünden
geçerler.
Not: Uydu yörüngelerine ait yükseklik bilgileri birçok kaynakta birbirinden farklı şekillerde
karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 6.10. Uydu yörüngeleri (URL 14).
6.3.2. Sensörlerine göre uydu türleri
Uydular sensörlerine (algılayıcılarına) göre aktif ve pasif uydular olarak ikiye ayrılırlar (Şekil
6.11).
Aktif uydular, kendileri tarafından gönderilen enerjinin Dünya’ya çarptıktan sonra yansıma,
kırılma ve saçılmaya uğramasından sonra geri yansıyan enerjinin ölçümüne dayanır. Bu tür
uyduların enerji kaynağı kendileridir. Radarlar, lazer sensörler ve sonarlar sırasıyla yerdeki
cisimlerden yansıyan radyo dalgalarını, görünür dalga boyunu, ses dalgalarını algılar. Bunlar
atmosferik koşullardan, gece ve gündü koşullarından etkilenmezler. Yüzeyin pürüzlülüğü ve
nemlilik koşullarından etkilenirler
Aktif uyduya örnek: LİDAR (Light Detection and Ranging): Lazer kaynağında gönderilen
lazer ışınlarının cisme çarptıktan sonra kaynağa geri dönüş mesafesine göre cisimlerin
uzaklığını hesaplamaya yarayan bir sistemdir. Hassas üç boyutlu arazi modellerinin
üretiminde yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir.
Pasif uydular ise, dünyadan ve dünyadaki cisimlerden salınan ya da onlar tarafından emilen
kısa dalga boylu (görünür ya da kızılötesi) elektro manyetik radyasyonu tespit eder. Yansıyan
radyasyonun kaynağı genel olarak Güneş’tir. Bunlar güneş ile senkronize yörüngelere
sahiptirler. Bununla birlikte sıcaklık sensörleri olan uydular, yerden yansıyan uzun dalga
boylu enerjiyi algılayabildiklerinden geceleri de görüntü alabilmektedir. Ancak bu görüntüler
bildiğimiz görüntüler şeklinde olmayıp sıcaklık verileri şeklinde olmaktadır. Pasif uydular
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atmosferik koşullardan etkilenirler. Bu nedenle havanın kapalı olduğu günlerde yerden
görüntü alamazlar.
Pasif uyduya örnek: LANDSAT: Genelde arazi kullanımını belirlemek amacıyla kullanılır.

Şekil 6.11. Aktif ve pasif uyduların çalışma prensibi (URL 15).
Tek sensörlü uydular sensör özelliğine göre aktif ya da pasif uydular olarak isimlendirilebilir.
Örneğin Radarsat tek aktif sensöre (SAR) sahip aktif bir uydudur. SPOT 5 ise tek pasif
sensöre sahip (HRS) pasif bir uydudur. Ancak aynı uydu içerisinde hem aktif hem de pasif
sensörler bulunabilir (Çok sensörlü uydular). Örneğin Envisat Uydusunda 2 aktif (ASAR,
SCIAMACHY) ve 4 pasif sensör (MERIS, AATSR, MWR, MIPAS) bulunur.
6.4. Çözünürlük
Uzaktan algılamada dört önemli çözünürlük konusu bulunmaktadır


Alansal çözünürlük



Spektral çözünürlük



Zamansal çözünürlük



Radyometrik çözünürlük

6.4.1. Alansal çözünürlük
Alansan çözünürlük görüntünün piksel boyutunu ifade etmektedir (Şekil 6.12). Yeni
teknolojilerde alansal çözünürlük birkaç cm'den 1 km'ye kadar çıkmaktadır. Hava fotoğrafları
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genel olarak 0.1 m ile 5 m arasında çözünürlüğe sahiptir. Uydu görüntülerinde ise bu durum
uydunun özelliğine ve görüntüyü aldığınız mesafeye göre değişmektedir (Tablo 6.1).

Şekil 6.12. Aynı alana ait farklı alansal çözünürlükteki uydu görüntüleri
Tablo 6.1. Çeşitli uydulara ait mekânsal çözünürlük değerleri

Uydunun Adı
GOES
NOAA
GMS
OLS
METEOSAT
CZCS
MOS
SeaWIFS
LANDSAT - 7
SPOT-2
IRS-1B
IRS-1C
ERS
IKONOS
EROS
SPIN
BILSAT-Coban

Alansan Çözünürlük
1 – 4 km
1.1 – 4 km
5 km
2.7 km
5 km
825 m
50 m –2.7 km
1.1 km
30 – 60 m
10 - 20 m
4m
1-3m
1–4m
1- 4 m
1.5 m
2m
120 m

Uygulama Alanı
Meteoroloji
Meteoroloji
Meteoroloji
Meteoroloji
Meteoroloji
Deniz bilimleri
Deniz bilimleri
Deniz bilimleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
Yer gözlemleri
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6.4.2. Spektral çözünürlük
Spektral çözünürlük, uydu tarafından elektromanyetik spektrumun ölçülen kısımlarını ifade
etmektedir. Her uydunun spektral özelliği yani algılayabildiği elektromanyetik spektrum
dalga boyu farklıdır. Farklı cisimlerin farklı dalga boylarının emip, farklı dalga boylarını
yansıtmaktadırlar (Şekil 6.13). Bundan dolayı çalışacağınız konuya en uygun uydu
görüntüsünü almanız gerekmektedir.

Uydularda diğer önemli bir konu ise veri

yorumlamalarının farklılığıdır. Örneğin Şekil 6.14’te görüldüğü gibi her bir uydu farklı dalga
boyu aralığını aynı renk olarak algılayabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı uydu görüntülerini
analiz etmenden ve analiz sonuçlarını yorumlamadan önce mutlaka uyduların teknik
özellikleri incelenmelidir.

Şekil 6.13. Toprak, su ve bitki örtüsünün geri yansıttığı enerjinin dalga boyu frekansı (De
Jong ve Van der Meer, 2007).
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Şekil 6.14. Bazı uyduların ve insan gözünün hangi dalga boylarını hangi renk olarak
algıladıkları ve insan gözünün (URL 16).
Spektral çözünürlükte diğer önemli konu band kavramıdır. Çok sensörlü uydular, içerisinde
barındırdıkları birden fazla sensör ile aynı alanın aynı anda birden fazla görüntüsünü
almaktadırlar. Hersensörün aldığı görüntü bir band olarak kaydedilir. Uyduda ne kadar çok
band var ise görüntü o kadar çok banda sahip olmaktadır (Şekil 6.15). Band konusundaki
önemli olan hususu hangi bandın hangi dalga boyunu kaydettiğini bilmektir. Örneğin Landsat
7 toplamda 8 band içeriğine sahiptir. Band 1 mavi renge, su yüzeylerine ve nemli alanlara,
Band 2 yeşil renge ve bitkilere karşı, Band 3 kırmızı renge ve demirli minerallere karşı
hassastır. Bundan dolayı ele alınan konuya uydun bandların seçilmesi gereklidir.

Şekil 6.15. Landsat 7’nin spektral bandları
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Uydu görüntüleri bu band içeriklerinde çoğunlukla gri ölçekte bir görünüme sahiptirler.
Örneğin aşağıdaki görüntüde bir yere aynı uydudan çekilmiş üç bantlı bir görüntünün her
bandı ayrı ayrı görülmektedir. Ancak her bir band orjinalde gri ölçektedir (Şekil 6.16a, aşama
1). Her renk bandı kendi renk özelliğine yeniden renklendirme mümkündür ancak bu
görüntüleri yorumlamak çok zordur (Şekil 6.16a, aşama 2). Ancak üç renk bandının
birleştirilmesiyle anlamlı ve yorumlanabilir bir görüntü elde edilir (Şekil 6.16a, aşama
3).Örneğin Şekil 6.16b’de Rusya’da bulunan Lena Deltasına ait bir renklendirilmiş uydu
görüntüsü görülmektedir. Görüntüdeki yeşilin tonları bitki örtüsünün, kırmızının tonları
kumul alanlarını ve mavi ile morun tonları su kütlesinin olduğu alanları göstermektedir. Bu
görüntünün kontrollü sınıflandırması ile deltadaki kum, bitki ve su örtüsünün ne kadarlık alan
kapladığı hızlı bir şekilde hesaplanabilir.

Şekil 6.16. (a) Mavi, yeşil ve kırmızı bandların birleşmesiyle renklendirilmiş görüntünün
oluşturulma aşamaları ile (b) bantların birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir görüntü (Görüntü
Rusya’daki Lena Deltası’na aittir- URL 17)
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6.4.3. Zamansal çözünürlük ya da tekrarlanabilirlik
Zamansal çözünürlük aynı alan ile ilgili görüntülerin ne kadar zaman aralığında çekildiğini
ifade eder (Şekil 6.17). Zamansal çözünürlük herhangi bir alandaki zamansal değişimi ortaya
koymada yaygın olarak kullanılır. Zamansal çözünürlük uydu görüntülerinde uyduların dünya
çevresindeki yörüngelerini tamamlama sürelerine bağlıdır. Uydular dünya çevresindeki tek bir
dönüşü birkaç saatten 24 saatle kadar tamamlarlar. Ancak uydunun bulunduğu yükseklik ve
görüntülediği

alanın

genişliğine

bağlı

olarak

tüm

dünyayı

tarama

süreleri

çok

farklılaşmaktadır. Örneğin NASA'nın Auroa uydusu (705 km yükseklikte) 16 gün sonra aynı
noktaya gelmektedir.

Şekil 6.17. Sumatra’daki tsunami öncesine (üstte, 29 Aralık 2003) ve sonrasına (altta-29
Aralık 2004) ait görüntüler.
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6.4.4.Radyometrik çözünürlük (bit)
Radyometrik çözünürlük bir algılayıcının elektromanyetik enerjinin büyüklüğüne başka bir
ifade ile parlaklığa karşı duyarlılığını ifade eder. Görüntüleme sisteminin radyometrik
çözünürlüğü enerjideki küçük farklılıkları ayırma yeteneği ile tanımlanır. Diğer bir anlatımla
bu, kaydedilen enerjinin bölündüğü “bit” sayısıdır. Örneğin, 8 bit veride her pikselin veri
dosya değeri 0’dan 255’e kadar uzanırken 6-bit veride her pikselin veri dosya değeri sadece
0’dan 63’e kadardır. Yani 8-bit veride kaydedilen enerji 256 parlaklık değerine, 6-bit veride
ise 64 parlaklık değerine ayrılır (Tablo 6.2, Şekil 6.18).
Tablo 6.2. Bit değerlerinin karşılık geldiği gri renk tonu sayısı ve bu sayılar içerisinde siyah
ile beyazın karşılıkları
Radyometrik çözünürlük (bit) Gri renk tonu sayısı Siyah Beyaz
1

2

0

1

2

4

0

3

4

16

0

15

6

64

0

63

8

256

0

255

11

2058

0

2057

12

1096

0

1095

16

65536

0

65535

Şekil 6.18. Farklı radyometrik çözünürlükteki görüntüler
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Uygulamalar
1-Türkiye’de uydu görüntüleri üzerinden yapılmış (ulusal) 5 çalışmada ne tür uydu
görüntülerinin kullanıldığını belirleyiniz.
2-Quickbird, IKONOS ve Landsat 7 uydularının sensör özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-Türkiye’de uydu görüntüleri üzerinden yapılmış (ulusal) çalışmalarda en yaygın kullanılan
görüntü türleri nelerdir?
2-Quickbird, IKONOS ve Landsat 7 uydularının sensör özelliklerini nelerdir?
3-10 adet uyduya ait zamansal çözünürlük özelliklerini bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uzaktan algılamanın ne olduğunu, hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinin
temellerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-Cisimlerin özelliklerini cisim ile temasta bulunmadan ölçmeyi sağlayan araştırma alanına
ne denir?
a) Uzaktan algılama
b) Coğrafi bilgi sistemleri
c) Jeofizik
d) Fotogrometri
e) Kartografya
2-Hava Fotoğraflarının çekilmesinde aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmamaktadır?
a) Uydu
b) Uçak
c) Helikopter
d) Balon
e) İnsansız hava araçları
3-Aşağıdaki uydulardan hangisi Türkiyenin sahip olduğu yer gözlem amaçlı uydulardan
biridir?
a) Göktürk-3
b) Göktürk-5
c) Göktürk-7
d) Göktürk-9
e) Göktürk-11
4-Aşağıdakilerden hangisi sensör özelliklerine göre uydu tiplerindendir?
a) Tek sensörlü
b) Çok sensörlü
c) Aktif Sensörlü
d) Pasif Sensörlü
e) Hepsi
5- Balonlar ile fotoğraf çekimi ilk olarka ne zaman yapılmıştır
a) 1650’ler
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b) 1700’ler
c) 1800’ler
d) 1850’ler
e) 1950’ler
6) Hava fotoğraflarındaki en büyük dezavantaj, fotoğrafın merkezinden çevreye doğru giderken
meydana gelen ……………………………’dır.
7-Hava fotoğraflarındaki hatalarında giderilmesiyle oluşturulan yeni görüntüye ………………….
denilmektedir.
8-Uyduların büyük bölümü ………………………. ve …………………….. amaçlıdır.
9-Uydular yörünge özelliklerine göre ………………….. sınıfa ayrılırlar.
10-Enerji kaynağı kendi içerisinde olan uydulara …………… sensörlü uydular denilmektedir.
CEVAPLAR
1)a, 2)a,3)a, 4)e, 5)d 6)geometrik bozulma, 7) ortofoto 8)iletişim-yer gözlem 9- beş (5) sınıf 10-Aktif
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7. VERİ TİPLERİ III: TABLOSAL VERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Veri tabanı
7.2. Veritabanı Yönetim Sistemi
7.3. Veri kalitesi
7.4. CBS’de tablo özellikleri
7.5. Veri dosyaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
CBS’de nasıl bir tablosal yapı kullanılmaktadır?
CBS’de veri kalitesi nedir?
CBS içerisinde tablolara sütun olarak ekleyebileceğimiz ne tür alansal hesaplamalar
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
CBS’de tablo yapısı

Tablo yapısı hakkında bilgi CBS
sahibi olmak

Veri kalitesi

çizimlerin

tablosal

verileri girerek

CBS’de veri kalitesinin nasıl CBS
olması gerektiğini öğrenmek

verinin

uygulamalarında
doğruluğunu

araştırarak
Tablo düzenleme

Tablolara

ne

verileri

eklenebileceğinin tablolara

öğrenilmesi

tür

alansal CBS

uygulamalarında
alansal

verileri

eklemek
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Anahtar Kavramlar
Tablo yapısı

Veri kalitesi

Alansal veriler
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Giriş
CBS programlarını diğer bilgisayar destekli çizim programlarından ayıran en temel özellik
konum bilgisine sahip grafiksel verilerin aynı zamanda öznitelik yani tablosal verilere sahip
olmasıdır. Bu tablosal özellikler manuel olarak girilebileceği gibi, CBS programları
içerisindeki analiz ve sorgulama fonksiyonlarıyla da oluşturulmaktadır. Bu bölümde
CBS’deki tablo özellikleri hakkında genel bilgiler verilecektir.
7.1. Veri tabanı
Veri ise bilginin temsil biçimidir ve CBS içerisinde nesneler grafiksel öğlere ait tablosal yapı
içerisinde saklanmaktadır. CBS içerisindeki tüm analiz ve sorulamalar arka plandaki bu
verilere göre yapılmaktadır. Bundan dolayı CBS içerisinde veri yapısının doğru belirlenmesi
ve doğru bir şekilde oluşturulması gereklidir. CBS içerisinde çok büyük boyutta verileri
oluşturmak, depolamak, güncellemek ve analiz etme imkanı vardır. Bu özellikleri ile CBS
aslında güçlü bir veri tabanı yönetim sistemidir.
CBS’de veriler birincil ve ikincil veriler olarak ikiye ayrılırlar. Birincil veriler kendi
ölçümleriniz sonucunda elde ettiğiniz verilerdir. Örneğin GPS ölçümleri. İkincil veriler ise
daha önce başkaları tarafından hazırlanmış verileri belirtir. Örneğin topografya haritalarından
yararalanarak oluşturduğumuz vektörel veriler gibi.
Veri elde etmek ve yönetmek CBS’nin en önemli konularından bir tanesidir. CBS projelerinin
para ve zamanının %60-80’ni veri elde etmek ve analize hazır hale getirmek oluşturur. Bu
nedenle amaca uygun veri analize uygun formatta hazırlanmalıdır. Bu derste veri tabanı, veri
tabanı yönetim sistemi ve CBS’deki veri tabanı yapısı ile tablosal verilerin özellikleri
üzerinde durulacaktır.
Veri tabanı (Database), verilerin ve veri dosyalarının yapısal yani sistemli bir şekilde
toplanmasıdır. Başka bir ifade ile düzenli bilgiler topluluğudur. Bir ya da birden çok amaca
yönelik bilgi‐işlem sistemi için gerekli veriyi, kolay ulaşılabilir ve denetlenebilir şekilde
düzenli olarak bir bellekte toplamak yoluyla oluşturulur. Veri tabanları sayesinde büyük
boyutlardaki veriler sistematik ve birbirleri ile ilişkili olarak tutulur ve kullanım amacına göre
düzenlenebilir. Veri tabanları verilerin kolaylıkla değerlendirilebilmesini ve veriye kolaylıkla
erişebilmeyi sağlarlar. Örneğin banka veri tabanı, öğrenci bilgi sistemi veri tabanı gibi.
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7.2. Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) (Data base management system- DBMS)
Veri tabanı yöntemi sistemi veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve
veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü işletimsel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış
sistem ve yazılımlardır. Bunların başlıcaları şu şekildedir. Filemaker, MySQL, PostgreSQL,
Oracle, Sybase, MsSQL, Berkeley, Firebird, Ms access. CBS programlarıda güçlü veri tabanı
yönteim sistemleridir. CBS’nin diğer veri tabanlarından temel farklı verilerinin konumsal bir
yapıya sahip olmasıdır.
Veri tabanları farklı şekillerde oluşturulabilir. Başlıcaları şu şekildedir (Şekil 7.1).
Düz ya da sade veri tabanı, tüm verilerin tek bir tabloda, satır ve sütunlar şeklinde
toplandığı veri tabanıdır. Aynı zamanda ilişkisel veri tabanı/modeli olarak da adlandırılır. En
yaygın kullanılan veritabanı türüdür.
Hiyerarşik veri tabanı verinin tek bir veriden çoklu veriye doğru sıralandığı yani sıra
gözetilerek oluşturulan düzene dayalı veri tabanıdır (Turoğlu, 2008). Buna ağaç yapısındaki
veri tabanı da denilmektedir. Tarihsel açıdan ilk kullanılan veri modelidir (Yomralıoğlu,
2000).
Ağ veri tabanı hiyerarşik veri tabanına benzer ancak kaynak birden fazladır ve farklı
kaynaklar arasında bağlantı bulunur.

Şekil 7.1.Başlıca veritabanı yapıları (Campbell ve Shin, 2012).
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7.3. Veri kalitesi
CBS içerisinde oluşturulan veri tabanında en önemli sorun verinin kalitesidir. Veri kalitesi
konusunda iki önemli kavram bulunur. Bunlar doğruluk (accuracy) ve kesinliktir (precision)
(Şekil 7.2). Doğruluk ölçümlerin gerçek değerlere ne kadar yaklaştığını ifade eder. Örneğin
noktaların %80’i gerçek konumlarının +/-5 m’lik hata payı içerisinde olması o veridinin
doğruluğunu ifade eder. Kesinlik (Hassasiyet) ise ölçümler tekrar edildiğinde elde edilen
değerlerin değişimini başka bir ifade ile birbirlerine olan yakınlıklarını temsil eder. Eğer
değerlerin değişim aralığı çok fazla olursa verinin kesin olmadığını gösterir. Ancak şunu
unutmamak gereklidir. Verinin kesinliği yüksek olsa bile doğruluğu düşük olabilir (Şekil 7.3).
Örnneğin aşağıdaki fotoğrafta (Şekil 7.2) kırmızı ve mavi dartlar kendi içlerinde birbirlerine
olan mesafelerinden dolayı aynı kesinlik değerine sahiptir. Başka bir ifade ile standart
sapmaları birbirlerine yakındır. Ancak ulaşmak istediğimiz nokta yani doğru alan merkez
nokta olduğundan dolayı kırmızılar doğru değilken maviler doğrudur. Sonuç olarak kırmızılar
kesin ama doğru değil, maviler kesin ve doğrudur.

Şekil 7.2. Veri kalitesi örneği (Campbell ve Shin, 2012)
Başak bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse Şekil 7.3’te 4 farklı durum gösterilmiştir. Şekillerde
hedef noktamız yani doğru bilgimiz her zaman için merkez noktasıdır. Buna göre A’da ki veri hem

doğru ve hem de kesin bilgidir (yüksek hassasiyetli doğruluk). Çünkü yapılmak istenen
olması gereken yerde ve yapılan denemeler birbirine çok yakın. B ise doğru değil ama kesin
olmayan veridir (Yüksek hassasiyetli düşük doğruluk). Çünkü sonuç olması gereken yerde
değildir. Ancak deney sonuçları birbirine yakın olduğu için kesin bir bilgidir. C’deki doğru
ama kesin olmayan bir veridir (düşük hassasiyetli doğruluk). Çünkü sonuçlar olması gereken
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yerin çevresindedir. Ancak deney sonuçları birbirinden çok uzaktır. D ise ne doğru ne de
kesin (düşük hassasiyetli düşük doğruluk) bir veridir. Sonuçlar hem olması gereken yerden
hem de birbirinden uzaktadır.

Şekil 7.3. Veri kalitesine örnekler.
Doğru ve kesin bilgiyi koordinatlandırma üzerinden bir renk üzerinden anlatalım. Bilindiği
gibi

CBS

çalışmalarında

ilk

işlem

olarak

genelde

paftalar

koordinatlandırılır.

Koordinatlandırırken dikkat etmeniz gereken iki nokta bulunmaktadır. Doğru projeksiyon
sistemini seçmek ve en az hata ile koordinatlandırmak. Eğer siz bir paftayı en az hata ile
koordinatlandırıp doğru projeksiyonu seçtiyseniz doğru ve kesin bir veri üretmiş olursunuz.
Ancak hata payı düşük, projeksiyon sistemi hatalı ise (örneğin UTM 35 yerine 36 seçilmiş
ise), kesin ama doğu olmayan bir veri üretirsiniz. Hem hata payı yüksek hem de projeksiyon
sistemi hatalı ise ne doğru ne de kesin bilgi üretmiş olursunuz.
CBS çalışmalarında doğruluk konusundaki diğer önemli nokta paftaların hata paylarıdır.
Kartografyada her paftanın mutlaka hata payı bulunmaktadır. Genelde büyük ölçekli
haritalarda hata payı düşük, küçük öçekli haritalarda ise hata payı yüksektir. Çeşitli
ölçeklerdeki haritalardaki doğruluk miktarları/hata payları aşağıdaki şekildedir (Tablo 7.1).
Buna göre 1/25.000 ölçekli bir harita üzerinde işaretlemiş olduğunuz bir nokta, o alanın
gerçekteki yerini ± 12-13 metre hata payı ile göstermektedir.
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Tablo 7.1. Pafta ölçeklerinde göre hata payları
Pafta ölçeği Hata payı
1:1000

± 1 metre

1:5000

± 4.5 metre

1:10000

± 8.5 metre

1:25000

± 12-13 metre

1:100,000

± 50 metre

7.4. CBS’de tablo özellikleri
CBS içerisinde genel olarak düz ya da sade veri tabanı (bazı kaynaklar normal form)
dediğimiz, satır ve sütunlardan oluşan veri tabanı kullanılır. Tablosal yapıdaki bu veri tabanı
bize verileri sorgulama, sınıflandırma ve analiz etme imkanı sağlamaktadır.
CBS içerisindeki veri tabanının en önemli özelliği standartlarının olmasıdır. Standart
özellikler farklı haritalara ait verilerin ilişkilendirilmesinde, karşılaştırılmasında çok
önemlidir.
CBS’de tablosal verileri oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi
tablonun ve tablo içerisindeki kolonların isimlendirilmesidir. Hem tablo hem de kolonların
isimlendirilmesinde tablo ve kolon içeriğini özetleyecek kısa isimler seçilmelidir. Bu
isimlerde Türkçe karakter kullanılmamalı, kolon isimlendirmelerine sayı ile başlanmamalı ve
isimlendirmelerde birden fazla kelime kullanılacağı zaman boşluk yerine alt çizgi gibi
karakterler kullanılmalıdır.
CBS’de tabloların ne tip veri içerceği önceden belirlenmelidir. CBS tablolarında en çok
kullanılan veri türü alfanumerik olarak isimlendirilen harfler ve sayılardan oluşan dizileridir.
Sayılar ise kendi içerisinde tamsayı ve ondalık sayılar olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında
tarihsel veriler gibi farklı veri formlarıda kullanılabilir.
Tablolar sadece bir katmana ait olduğundan dolayı tablo içerisinde tek bir konu hakkındaki
bilgileri depolanır. Örneğin; parsel tablosu parsele ilişkin verileri, jeoloji tablosu jeolojiye
ilişkin verileri ilişkin verileri depolar.
Tablolardaki sütunlar konuyla ilgili farklı türden verileriyi girmemizi sağlar. Satırlar ise tek
bir kaydın tüm öz niteliklerini girmemizi sağlar (Şekil 7.4). Bundan dolayı tablolarda
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grafiksel katmandaki nesne sayısı kadar satır numarası bulunması gereklidir. Ancak sütun
sayısı tamamen kullanıcının kriterlerine göre belirlenir.

Şekil 7.4. CBS ortamında oluşturulmuş bir tablo
CBS’deki tabloların diğer veri tabanlarından ayıran en önemli özelliği verilerin harita öğeleri
ile bağlantılı olmasıdır. Başka bir ifade ile her harita öğesine ait öznitelik verilerinin
bulunduğu tabloların bulunmasıdır.

Bundan dolayı tablo içerisindeki herhangi bir veri

grafiksel katmandaki nesneleri etiketlemek için kullanılabilir. Etiketleme işleminde bir ya da
birden fazla sütun verisine göre yapılabilir. Örneğin iller ile ilgili bir harita oluşturduğunuz
zaman haritadaki il sınırları içerisine isterseniz il adlarını isterseniz plakalarını ya da her iki
veriyi aynı anda gösterebilirsiniz (Şekil 7.5).
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Şekil 7.5. Mapinfo içerisindeki iller haritasında illere ait poligonların birden fazla veri ile
etiketlenmesi (Başarsoft, 2017)

CBS’de grafiksel öğeler ile tablosal verilerin bağlantılı olması veri tabanı içerisinde otomatik
olarak alansal verileri hesaplama ve ekleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapma imkanı sağlar.
Örneğin poligonlar (alanlar) ile ilgili olarak alanı, çevre uzunluğu, çap uzunluğu, çizginin
uzunluğu, yönelim açısı, noktanın enlem-boylam değeri gibi değerleri hesaplayabilir ve her
hesaplattığınız değeri ayrı sütunlar olarak veri setine ekleyebilirsiniz. Ölçüm fonksiyonlarında
en önemli konulardan bir tanesi ölçtüğünüz niteliğin birimidir. Örneğin bir poligonun alanını
cm2, m2 ya da km2 olarak hesaplatabilirsiniz.
Birimin doğru seçilmesi ileride yapılacak hesaplamaların daha kolay yapılmasını ya da daha
önce yapılmış çalışmalar ile sonuçların daha kolay karşılaştırılmasını sağlar.
MapInfoda kullanılan ve tabloya otomatik olarak ekleyebileceğimiz bası alansal fonksiyonlar
şu şekildedir (Başarsoft, 2017)


Area = Grafik objesinin alanını verir



CentroidX, CentroidY = Objenin merkezinin x ve y koordinatını verir.



Distance = İki lokasyon arasındaki mesafeyi verir



ObjectLen = Bir çizgi ya da polyline objesinin coğrafi uzunluğunu verir



Perimeter = Bir grafik objesinin çevresini verir.
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Round = Ondalık sayının yuvarlanmasında yani kısaltılmasında kullanılır



Maximum = büyük olan sayıyı belirler



Minimum = küçük olan sayıyı belirler.

7.5. Veri dosyaları
Çok fazla sayıda tablosal yapıda veri dosyası türü olduğundan dolayı CBS’de veri tabanını
düzgün bir şekilde yönetmek için kullandığınız programdaki veri dosyası türlerinin neler
olduğunu bilmeniz gereklidir. Aşağıdaki tabloda bazı CBS programlarında kullanılan vektör
veri formatları ve uzantıları listelenmiştir (Tablo 7.2).
Tablo 7.2. Bazı CBS programlarına ait vektör veri formatları ve uzantıları (URL 18).
Program dosya adı

Dosya türü

Esri Shapefile

.SHP, .DBF, .SHX

Geographic JavaScript Object Notation (GeoJSON)

.GEOJSON, .JSON

Google Keyhole Markup Language (KML/KMZ)

.KML, .KMZ

IDRISI Vector

.VCT, .VDC

MapInfo TAB

.TAB, .DAT, .ID, .MAP, .IND

CBS’nin en önemli özellikleriden bir tanesi çok fazla türden veriyi program içerisisinde
açabilme özelliğinin olmasıdır. CBS ortamında tüm verilere ait konumsal bilgiler olduğundan
dolayı özellikle vektörel veriyi programlar arasında kolayca dönüştürme imkanı
bulunmaktadır.
Ayrıca CBS içerisinde konumsal olmayan verileri konumsal veriye dönüştürme imkanı da
bulunmaktadır. CBS ortamında dışarıdan aldığını veriyi iki şekilde alansal veriye
dönüştürebilirsiniz. Export ettiğiniz veriden koordinat bilgilerinden noktalar oluşturarak
(Şekil 7.6) ya da export etmiş olduğunuz veri ortak kolonları kullanıp alansal bir veriye
ilişkilendirerek CBS içerisinde kullanabilirsiniz (Şekil 7.7 ve 7.8).
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Şekil 7.6. Koordinat bilgiler içeren bir txt dosyası
CBS’de coğrafi objelere ait öznitelik tabloları anahtar kolonlar yardımıyla birbirine
bağlanabilir. İlişkilendirme sonrası birleşik yeni bir öznitelik tablosu oluşur ve coğrafi
objelerle otomatik olarak ilişki kurulur (Şekil 7.7 ve 7.8). Böylece alansal olmayan veriler,
örneğin illere ait istatistiki bilgiler, çok hızlı bir şekilde alansal veriye dönüştürülerek hem
harita üretiminde hem de alansal hesaplamalarda kullanılabilir.

Şekil 7.7. CBS ortamında tablosal verilerin birleştirilmesi (join)

Şekil 7.8. CBS ortamında tablosal verilerin birleştirilmesinde ortak kolonların kullanımına bir
örnek
Tablosal verilerin yanı sıra grafiksel verilerin topolojik ilişkilerine yani yakınlık, kesişim,
içerme, içinde olma gibi özelliklerine göre de tablosal veriler arasında bağlantı kurma
imkanınız vardır.
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CBS içerisinde tablosal veriler içerisinde bilgisayarınızdaki herhangi bir görüntü ya da veri
dosyası ya da internet linki eklenebilir. Böylelikle bilgisayarınızdaki resim dosyalarını alansal
veriler ile ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin belediyeler kent bilgi sistemlerini oluştururken her
eve ait görüntüyü o eve ait satıra link olarak eklenmektediler. Bu sayede, resmi dairelerde
evler ya da arsalar ile ilgili işlem yapılmadan bilgi sistemleri üzerinden tapuya ait tablosal
verilere tıklandığında o alanlara ait fotoğraflar çıkmaktadır. Bu sayede işlemlerin doğru
yapılası sağlanır. Bu fonksiyon CBS yazılımları içerisinde “hyper link” olarak
isimlendirilmektedir.
Tablosal veriler aracılığıyla istatistiksel hesaplamalar yapılarak hesaplanan değerler yeni
kolonlar olarak var olan tablolara eklenebilir. Tablolardaki tüm veriler kullanılarak tabloyu
özetleyecek tanımsal istatistiksel değerler hesaplanabilir. Tablolardaki veriler kullanılarak
grafikler oluşturulabilir (Şekil 7.9). Bu fonksiyonlar etkili ve hızlı bir şekilde haritaların ve
raporların oluşturulmasını sağlar.

Şekil 7.9. (üstte) Tablosal verilerine göre renklendirilmiş bir harita, (sol altta), aynı tablodan
hesaplanmış istatistiksel veriler (sağ altta) aynı tablodan oluşturulmuş bir frekans serisi (URL
19).
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Uygulamalar
CBS programlarında çizmiş olduğunuz haritaların tablolarına ne tür alansal verileri otomatik
olarak hesaplayabileceğinizi araştırınız.
Excel (.xls) ve metin (.txt) formatlarındaki verileri CBS ortamına nasıl aktarıldığını ve
alansal veriye nasıl dönüştürüldüğünü araştırınız.
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Uygulama Soruları
CBS programlarında çizmiş olduğunuz haritaların tablolarına ne tür alansal verileri otomatik
olarak ekleyebilirsiniz?
Akarsular ile ilgili bir harita oluşturmak istediğinizde hangi kolonları oluşturabilirsiniz ve
bunların alfanumerik özellikleri neler olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS’de grafiksel nesnelerin öznitelik bilgilerini içeren tablosal verilerin temel
özelliklerinin neler olduğunu, tablosal verileri oluşturuken nelere dikkat etmemiz gerektiğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1-Yandaki şekilde A,B C ve D ile gösterilen grafik veri
kalitesi açısından aşağıdakilerden hangisi ile temsil
edilemez?
a) Doğru ama kesin değil
b) Ne doğru ne de kesin
c) Doğru ve kesin
d) Doğru değil ama kesin
e) Mutlak doğru
2-Bir nokta ile ilgili olarak aşağıdaki verilerden hangisi ile ilgili tabloya otomatik olarak
eklenebilir?
a) Alan
b) Çevre uzunluğu
c) Dairesellik indisi
d) X ve Y koordinat değeri
e) Hepsi
3) 1/100000 ölçekli bir haritada ortalama hata payı ne kadardır?
a) ± 1 metre
b) ± 4.5 metre
c) ± 8.5 metre
d) ± 12-13 metre
e) ± 50 metre
4) Tablosal verilerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir
a) Sayı
b) Harf
c) Kelime
d) Tarih
e) Hepsi
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tablosal verileri üretmemizde kullanılmamaktadır
a) Distance
b) ObjectLen
c) Perimeter
d) Eğer
e) Maximum
6)CBS içerisindeki veri tabanı yapısı ………………… veri tabanıdır.
7) Bir paftayı doğru projeksiyon sisteminde ancan hata payı yüksek bir şekilde
koordinatlandırdığınızda veri kalitesine göre ………………………………………… bir
işlem yapmış olursunuz.
8-Bir haritadaki nesneleri etkiletlemek istediğinizde …………… veriler kullanılır.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)e, 4)e, 5)d 6) düz-ilişkisel-sade 7- doğru ama kesin olmayan 8-kolondaki
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8. SEÇİM, SORGU ve SQL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Seçim ve Sorgu
8.2. SQL (Structured Query Language)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
CBS’de sorgu ve seçimin amacı nedir?
SQL’in sorgudan farkı nedir?
CBS içerisinde seçim işlemi kaç farklı yolla yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Seçim

CBS ortamında seçimlerin CBS ortamında oluşturmuş
nasıl

yapılacağının olduğu

öğrenilmesi

veri

istenilen

tabanlarında
özelliklerin

öznitelik özelliklerine göre
seçim yapılarak
SQL

CBS’de

SQL

nasıl SQL yardımıyla karmaşık

kullanılacağının öğrenilmesi

seçim işlemleri yaparak
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Anahtar Kavramlar
Seçim
Sorgu
SQL
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Giriş
CBS'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi harita ve bu haritaya bağlı tablosal veriler
üzerinden istediğiniz özelliklere ve alansal bilgilere göre sorgu yaparak veri yığını içerisinde
istediğiniz bilgiye ulaşmanızı sağlamasıdır. Bu bölümde CBS’de kullanılan temel seçim ve
soru işlemlerinin neler olduğu hakkında bilgiler verilecektir.
8.1. Sorgu ve Seçim
Sorgu CBS’deki en temel analiz fonksiyonlarından bir tanesidir. Sorguda amaç eldeki veri
tabanından basit sorulara hızlı cevap bulmaktır. Sorgu işlemi sırasında veri tabanında
herhangi bir veri eklemesi ya da çıkarılması yapılmaz, yani veri tabanı değişmez. Bununla
birlikte seçim işlemleri sonucunda elde ettiğini veri setini ayrı bir katman olarak kaydetme
imkanınız bulunmaktadır. CBS programlarında sorguyu interaktif seçim araçlarıyla,
sorgulama ifadeleriyle ya da lokasyon bilgilerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda
temel seçim yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir.
8.1.1. İnteraktif seçim araçları
İnteraktif seçim araçlarında nesneleri teker teker manuel olarak seçebileeğiniz gibi, kare daire
gibi geometrik seçim alanları çizerek o alanların içerisinde kalan nesneleride seçme imkanınız
bulunmaktadır (Şekil 8.1). Burada seçim tamamen kullanıcı tarafındann yönetilir.

Şekil 8.1. (a) CBS programlarındaki (Mapinfo) interaktif seçim araçları (kırmızı ile işaretli
olanlar), (b) seçim araçları ile manuel olarak seçilmiş iller, (c) seçilmiş olan illerin tüm veri
tabanı içerisinde aynı ayda seçilmesi ve (d) seçilen illerin veri sayfasınn aynı bir tablo olarak
gösterilmesi
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8.1.2. Topolojik seçim aracı
Topolojik seçim aracı nesnelerin birbirleri ile olan ilişkilerine göre seçim yapmayı sağlayan
araçlardır. Örneğin CBS prgramları içerisindeki sınır seçim aracı gibi. Sınır seçim aracı
(Boundary selectin) iki katman arasındaki vektörel verilerin alansal ilişkilerine göre seçim
yapılır. Örneğin Şekil 8.2’de psfta indeksi ve il sınırları haritası bulunmaktadır. Eğer size
herhangi bir il sınırldaki paftaların listesi gerkiyor ise sınır seçim aracı ile herhangi bir ile
tıkladığınızda tıklamış olduğunuz alan içerisindeki tüm paftalar seçilecektir. Ancak sınır
seçim aracının en temel özelliği seçimin yapılmak istenildiği katmandaki nesnelerin mutlaka
poligon özelliğinde olmasıdır.

Şekil 8.2. Topolojik (sınır) seçim aracı kullanılarak Niğde ili sınırları içerisindeki 1/25000
ölçekli pafta sınırlarının seçilmesi
8.1.3. İfade ile seçim
İnteraktif seçim araçları ve sınır seçim aracı daha çok grafiksel veriler üzerinden seçim
yapmamızı sağlamaktadır. Ancak öznitelik yani tablosal veriler kullanılarak da seçim yapma
imkanı vardır. Tablosal verilerden seçim işlemleri daha çok seçimde kullanılacak özelliklerin
ifade ile belirtilmesi ile yapılır. Örneğin, 1990 yılı nüfusu 1 milyonun üzerinde olan illerin
seçilmesi, plaka numarası 50’nin üstünde olan illerin seçilmesi gibi (Şekil 8.3). Aşağıda
MapInfo içerisinde ifade ile seçim yaparken nelere dikkat edilmesi ile ilgili temel bilgiler
verilecektir.
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Şekil 8.3. MapInfo içerisindeki ifadeile seçim (sorgu) fonksiyonu kullanılarak 1990
nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu illerin seçilmesi.
8.1.3.1. Like (Benzer) ve Not Like (Benzemeyen)
Like operatörü metin içerikli bir kolon üzerinde istediğiniz bir karakterin ve karakterlerin
aranmasına olanak sağlar. Not like operatörü seçimi tersine çeviren bir komuttur, yani yazılan
koşulu sağlayan veriler dışındaki tüm verileri seçer. Örneğin il sınırlarını içeren bir haritada
illerin adının yer aldığı bir kolon ile sorgulama yapmak istersek;
IL_ADI like “Ankara”, ifadesinde like eşittir (=) komutuna denktir. Bu nedenle tırnak
içerisine yazdığınız bilgileri içeren veriler seçer. Bu sorugu komutunda sadece ankara
seçilecektir.
IL_ADI like “%A”, ifadesinde sonu A ile biten kayıtları bulur. Örneğin Manisa, Muğla gibi.
IL_ADI like “A%”, ifadesinde A ile başlayan kayıtları bulur. Örneğin Adana, Aksaray gibi
IL_ADI not like “A%” ifadesinde A ile başlamayan kayıtları bulur. Ama içerisinde A harfi
bulunabilir. Mersin, Niğde Kayseri gibi
IL_ADI like “%A%”, ifadesinde verinin her hangi bir yerinde A içeren kayıtları bulur.
Örneğin Çanakkale, Bursa gibi
IL_ADI not like “%A%”, ifadesinde verinin her hangi bir yerinde A bulunmayan kayıtları
bulur. Örneğin Bingöl, Muş gibi
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8.1.3.2. Ve (And) ve Or (Veya)
And yazılan koşulların hepsinin aynı anda sağlanması gerektiği koşullarda, yani birden fazla
koşul yazıldığında kullanılır. Or ise yazılan koşullardan en az birinin sağlanması yeterlidir.
Yani “ya o ya da diğeri ” anlamını taşır. Bazı durumlarda çok uzun seçim ifadeleri yazmanız
gerekebilir. CBS programları içerisinde yazmış olduğunuz seçim ifadeleri kaydederek daha
sonra tekrardan kullanma imkanı bulunmaktadır.
Örneğin IL_ADI = “İstanbul” And Ilçe_adi Like “b%” yazarsanız İstanbul içerisinde B ile
başlayan ilçeleri seçersiniz.
NUFUS_1990 > 1000000 And NUFUS_1990 < 2000000 fonksiyonunu kullanırsanız 1990
yılı nüfusu 1 ve 2 milyon arasında olan illeri seçersiniz
8.1.3.3. Topolojik bilgiler kullanarak seçim
Farklı katmandaki grafiksel nesnelerin birbirleri ile olan ilişkilerine, yani nesnelerin
lokasyonlarına göre yapılan seçimdir. Burada seçim yine birden fazla katman arasında yapılır.
Nesnelerin birbirleri ile ilişkilerine göre çok farklı yollarda seçim yapılabilir. Örneğin kesişim
(Intersect) özelliğine göre, tamamını içerme (Contain) özelliğine göre, içerisinde olma
(Within) özelliğine göre, uzaklık özelliğine göre (buffer zone), sınır çizgilerinin temasına göre
(Touch the boundary) yapılan seçimler bunların başlıcalarıdır. Örneğin kesişim fonksiyonu
kullanılarak iki katmanda üst üste gelmiş nesneleri seçem imkanını vardır (Şekil 8.4). Yada
tamamen içinde olma özelliğine göre bir poligonun içinde kalan nesneler seçilebilir (Şekil
8.4). Aslında 8.1.2. bölümde (Topolojik seçim aracı) bu fonskiyonun bir ürünüdür.
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Şekil 8.4. Kesişim ve tamamen içinde olma özelliğine göre seçim sonucu (Açık mavi renkteki
nesneler seçilmiş nesneleri göstermektedir).
8.1.3.4. Verinin katlarına göre seçim: Mod
Mod fonsiyonu sayısal verilerin belirli katlara göre seçilmesini sağlayan bir fonskiyondur. Bu
fonksiyon ile elimizdeki sayısal verileri hızlı bir şekilde azaltma ya da sadeleştirme
imkanımız vardır. Örneğin elinizde 1/25.000 ölçekli topografya haritasına göre 10 m aralıkla
çizilmiş bir izohips haritasında belirli aralıklarla örneğin 50 ya da 100 m aralıklarla izohipsleri
seçmek isterseniz koşul bölümüne «ID mod 50 = 0» yazdığınızda 0’dan başlayarak 50 ve
katlarındaki değerleri seçebilirsiniz. Başlangıç değerini 0 değil de 10 yaparsanız seçim
işlemleri 10’dan başlayarak 60-110-160 şeklinde olacaktır.
8.2. SQL (Structured Query Language)
CBS’de veritabanı sorgulaması yukarıda anlatılan seçim fonksiyonlarının yanı sıra SQL
(structured query language-yapılandırılmış sorgulama dili) ile yapılmaktadır. SQL ilişkisel
veritabanlarında standard bir arayüzdür ve pek çok CBS yazılımı tarafından desteklenir.
«Yapılandırılmış

sorgu

dili»

anlamına

gelen

SQL,

IBM

tarafından

1970’lerde

gerçekleştirilmiş bir bilgisayar dilidir. SQL'e özgü ifadeler kullanarak veri tabanına kayıt
eklenebilir,

olan

kayıtlar

değiştirilebilir,

silinebilir

ve

bu

kayıtlardan

listeler
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oluşturulabilirsiniz. Bu durum SQL’i sorgu fonksiyonundan ayıran en temel özelliktir. CBS
programlarında SQL araçları kullanılarak yapılır.
SQL’in temel yapısı aşağıdaki temel bölümlerden oluşur.
Select = Gösterilecek veri,
From = İşlem yapılacak tablo/harita/katman
Where = Koşulun yani seçimin neye göre yapılacağı

Şekil 8.5. Solda SQL’in programlama dilindeki görünümü ve sağda CBS programlarındaki
SQL’in arayüz görünümüne bir örnek
Aşağıda SQL seçimine ait örnekler verilmiştir.
“SELECT= * ve FROM= Katman1 ” sorgulaması ile katman1’deki tüm kayıtlar seçilecektir.
Yıldız (*) tüm kolonların seçilmesini sağlayan bir fonksiyondur.
“SELECT = kolon1, kolon3 ve FROM = Katman1” sorgulaması ile katman1’deki kayıtları
seçer ancak sadece kolon1 ve kolon3 kayıtları gösterir.
“SELECT = plaka_no ve FROM = şehirler ve WHERE = 'marmara' AND nüfus > 3000000”
sorgulaması ile şehirler tablosundan bölgesi Marmara olan ve nufusu 3 milyonun üzerinde
olan kayıtlar seçilecek ve seçilen kayıtların sadece plaka no’ları kullanıcıya gösterilecektir.
SQL ile temel matematiksel işlemleri (Çıkarma, toplama, bölme, çarpma, -den büyük, -den
küçük gibi), temel geometrik seçim işlemlerini (kesişim, tamamen içinde gibi), temel
istatistiksel hesaplamaları (ortalama, maksimum, minimum gibi) ve temel alansal hesaplama
işlemlerini (alan hesaplama, uzunluk hesaplama gibi) yapabilirsiniz.
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Şekil 8.6. MapInfo’da SQL içerisinde yapabileceğiniz temel (a) matematiksel (b) geometrik
seçim (c) istatistiksel ve (d) alansal hesaplama işlemlerinin ara yüzlerinden görünümler.
Örneğin, herhangi bir çizgi vektörünün (akarsuların) uzunluklarını hesaplatmak istiyorsunuz.
SQL ekranını aşağıdaki şekilde doldurduğunuzda her akarsuyun uzunluğu hesaplanır ve
uzunluğu ile birlikte akarsuyun adı gösterilir.
SELECT Adı, Objectlen(obj,"m")
FROM Turkiye_nehirler

SQL, sıraların alfabe ya da numara sırasına göre sıralanmasını ve temel öznitelik özelliğine
göre de gruplandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için group by ve order by komutları
kullanılır.
Sıralamanın azalan ya da artan sırada isteği de desc (descending-azalan) ve asc (ascendingartan) kısaltmaları ile belirtilebilir. Örneğin SQL ekranını aşağıdaki şekilde doldurduğunuzda
her akarsuyun uzunluğu hesaplanır, uzunluğu ile birlikte akarsuyun adı gösterilir ve akarsular
Adı kolonundaki verilere göre alfabetik sıralanır.
SELECT Adı, Objectlen(obj,"m")
FROM Turkiye_nehirler
ORDER BY Adı
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SQL ekranını aşağıdaki şekilde doldurduğunuzda Adı kolonundaki verileri alfabetik olarak
tersten sıralar
SELECT Adı, Objectlen(obj,"m")
FROM Turkiye_nehirler
ORDER BY Adı Desc

Örneğin Anakara mahalle haritasından her ilçede kaç mahalle olduğunu hızlı bir şekilde
hesaplamak istediğinizde SQL sorgunuzu aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz. Buna benzer
SQL sorguları ile herhangi veri içerisinde veri tiplerine göre sayım yaptırma imkanınız vardır.
Örneğin bir ildeki okulların tiplerine göre saydırabilirsiniz.
SELECT Ilce_adi, count (*)
FROM Ankara_mahalle
ORDER BY Ilce_adi
GROUP BY Ilce_adi
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Uygulamalar
1-Kullandığınız CBS programı içerisinde seçim işlemlerini için hangi yolları kullanarak
yapılabileceğiniz araştırınız.
2-Sorgu (seçim) ile SQL arasındaki farklılıkları araştırınız.
3-SQL dilinde kullanılan temel ifadelerin neler olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-Kullandığınız CBS programı içerisinde seçim işlemlerini nasıl yapabileceğinizi açıklayınız.
2-Sorgu (seçim) ile SQL arasındaki farklılıkları yazınız.
3-SQL dilinde kullanılan temel ifadeleri yazınız.
4-Elinizdeki verilere göre SQL arayüzünü kullanarak seçimler yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS programlarında seçim işlemlerinin neden yapıldığı ve nasıl yapıldığını
öğrendik. Klasik sorgu fonksiyonlarının yanı sıra SQL ile seçimin nasıl yapılacağı hakkında
temel bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi CBS programları içerisinde kullanılabilecek bir seçim yollarından
birisidir?
a) İfade
b) İnteraktif araçlar
c) Topolojik araçlar
d) SQL
e) Hepsi
2- İzohips haritasının “yukseklik” kolonundan 0’dan başlayarak 50’ın katları için seçim
yapılmak istendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
a) yukseklik mod 0 = 50
b) yukseklik mod 50 =0
c) mod yukseklik 50 = 0
d) 0 = mod yukseklik 50
e) yukseklik 0 = mod 50
3- İller tablosunun “il_adlari” kolonundan “a” ile biten il adlarını seçmek için kullanacağımız
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
1. il_adlari like “%A”
2. il_adlari like “A%”
3. il_adlari like “%A%”
4. il_adlari not like “A%”
5. il_adlari not like “%A%”

4-“iller” haritasında “Gelir_1990” verilerine göre ortalama geliri 7 bin TL’den fazla olan illeri
seçerken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır
1. İller = 7000
2. İller > 7000
3. Gelir_1990 > 7000
4. Gelir _1990 < 7000
5. Hiçbiri
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5- Aşağıdaki SQL işlemlerinnin açıklamalarından hangisinin eşleştirmesi doğrudur?
1. Select = gösterilecek veri
2. From = İşlem yapılacak tablo
3. Where = koşul yani seçimin neye göre yapılacağı
4. Order by = sıralama özelliği
5. Hepsi
6-CBS içerisinde nesnelerin birbirleri ile olan ilişkilerine göre seçim yapmamızı sağlayan
fonksiyona ……………………. seçim aracı denir.
7-. Sayısal verileri belirli katlara göre seçmemizi sağlayan ……………… fonksiyonudur.
8-SQL içerisindeki 3 temel bölüm ………, ………….. ve ………..’den oluşur.
9-SQL içerisindeki Order by fonsiyonu verileri ……………….. sağlar

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)c, 5)e 6-Topolojik ya da sınır seçim aracı 7-Mod, 8-Select, From ve Where 9sıralamamızı
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9. GPS-KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. GPS (Global Positioning System) -Küresel Konumlama Sistemi
9.2. GPS’in bölümleri/segmentleri
9.3. GPS nasıl çalışır
9.4. DGPS (Diferansiyel GPS)
9.5. LADGPS & WADGPS - (Local Area DGPS & Wide Area DGPS)
9.6. TUTGA
9.7. GPS’de hata kaynakları
9.8. GPS’in dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
GPS nedir?
GPS türleri nelerdir?
GPS’in temel çalışma prenbisi nasıldır?
GPS’in temel bileşenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği

veya

geliştirileceği
GPS türleri

GPS hassasiyeti

Temel GPS türleri hakkında Arazi çalışmalarında farklı
bilgi edinilmesi

türlerden

GPS’ler

.

kullanılarak

GPS hassasiyetinin nelere Günün farklı saatlerinde ve
göre
öğrenilmesi

değiştirğinin farklı

alanlarda

ölçümleri
paylarındaki

yaparak

GPS
hata
değişim

gözlenerek
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Anahtar Kavramlar
GPS ve temel özellikleri

Konum belirleme

GPS hassasiyeti
Temel GPS türleri

TUTGA
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Giriş
Küresel konumlama sistemi (GPS) günümüzün temel araçlarından bir tanesidir. Özellikle
akıllı uygulamalar sayesinde her geçen gün kullanımı artmış ve günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bu bölümden GSP’in temelleri hakkında
bilgiler verilecektir.
9.1. GPS (Global Positioning System) -Küresel Konumlama Sistemi
GPS, kısaca, uydulardan gelen radyo sinyallerini yorumlayarak dünyadaki konumumuzu
belirlememizi sağlayan bir sistemdir. CBS’nin tanımında olduğu gibi GPS içinde birçok tanım
yapılabilir.


GPS, herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının
konumunu belirleyen bir uydu ölçüm sistemidir.



GPS Dünya'nın etrafında dolaşan 24 adet ana uydu ile 3 adet yedek uydudan ve
yerdeki onlarca farklı merkezden oluşan bir konumlandırma ağıdır.



GPS üç veya daha fazla uydu veri bağlantısı sağlayarak her türlü hava koşulunda yer
ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.



GPS uydulardan yayınlanan radyo sinyalleri yardımıyla her türlü hava koşullarında,
gece ve gündüz, noktalar arası görüş gereği olmaksızın üç boyutta konum belirleme
sistemidir (Karaali ve Yıldırım, 1996).

GPS’in amacı Dünya üzerindeki yerimizi doğru bir şekilde tespit etmektir ve 4 temel
fonksiyonu vardır.


Nerede olduğunuzu belirler.



Herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ve yönü belirler



Yapmış olduğunuz seyahatlerde size rapor çıkarır (bu fonksiyon özellikle takip
sistemlerinde kullanılır)



Size doğru zaman ölçümü sağlar.

9.2. GPS’in bölümleri/segmentleri
GPS 3 ana bölümden oluşur (Karaali ve Yıldırım, 1996).
1. Kontrol bölümü
2. Uydu bölümü

177

3. Kullanıcı bölümü

Şekil 9.1. GPS sisteminin bölümleri (URL 20).
9.2.1. Uydu segmenti
GPS sisteminin en önemli unsurunu oluşturur. Özellikle 1990 sonrasında haritacılık
çalışmalarında kullanılır hale gelmesi GPS kullanımının hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. İlk
çalışmalar 1973 yılında başlamış, ilk GPS uydusu 1978 gönderilmiş ve 24 uyduluk sistem
1994’te tamamlanmıştır. 2008 yılında ise sayı 34’e yükselmiştir. Birbirleri ile 60 ve
ekvatorla 55 açı yapan 6 yörüngedeki 24 uydu, 12 saatte yörüngesini (dünya çevresindeki
dönüşünü) tamamlar. Bu sayede kullanıcı, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir
zamanda en az 5-8 uyduya ulaşabilir (Şekil 9.1). Uydular yerden 20.200 km uzaklıkta
bulunurlar ve saatteki hızları 7000 km’ye kadar ulaşabilmektedir (Karaali ve Yıldırım, 1996;
Turoğlu, 2008).

Şekil 9.2. ABD'nin NAVSTAR uydularının yörünge düzlemleri (Heywood vd., 2011)
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İlk GPS sistemi ABD tarafından geliştirilmiş olmakla birlikteki günümüzde farklı GPS
sistemleri geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bundan dolayı dünya çevresinde
navigasyon amaçlı uyduların sayısı her geçen gün artmaktadır. 2015 verilerine dünya
çevresinde 90’dan fazla navigasyon amaçlı uydu bulunmaktadır. Dünya çevresine
yerleştirilmiş küresel navigasyon uydu sistemleri şu şekildedir.


NAVSTAR – ABD- (NAVSTAR: NAVigation with Satellite Timing And Ranging)



GLONASS – Rusya (Global Navigation Satellite System)



Galileo – Avrupa



Beidou – Çin



IRNSS-Hindistan (Indian Regional Navigation Satellite System)

9.2.2. Kontrol segmenti
Kontrol bölümünün temel görevi yörünge ve saat bilgilerinin belirlenmesi için uyduların
izlenmesi ve her bir uydudaki mesaj bilgilerinin güncelleştirilmesidir (Karaali ve Yıldırım
,1996). Kontrol sistemi 1 ana kontrol istasyonu, 1 alternatif ana kontrol istasyonu, 11 emir ve
kontrol anteni, ve 15 izleme istasyonundan oluşur (Şekil 9.3). Monitor ve yer antenlerinin
lokasyonları belirlenirken etki alanlarının tüm dünyayı kaplayacak şeklide yerleştirilmişlerdir
(Şekil 9.4).

Şekil 9.3. Kontrol segmentlerinin başlıca unsurları ve bunların lokasyonları (URL 21).
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Şekil 9.4. (a) izleme (monitör) istasyonlarının kapladığı alanları, (b) yer antenlerinin kapladığı
alanlar. Lejanttaki sayılar alanın kaç tane istasyon tarafından tarandığını gösterir (Kaplan ve
Hegarty, 2005).
9.2.3. Kullanıcı segmenti
Tasarımı 1940'lı yıllara kadar giden GPS ilk olarak askeri amaçla kullanılmış ve 1980'lerde
sivil kullanıma açılmıştır. Günümüzde kullanım alanı yaygınlaşan GPS dağcılıkta, araç takip
sistemlerinde, askeri operasyonlarda, uçaklarda, cep telefonlarında, navigasyon sistemlerinde,
bilimsel çalışmalarda, gemicilikte ve daha birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. GPS
uyduların iki değişik frekansta ve düşük güçlü radyo sinyalleri gönderir. Sivil GPS alıcıları L1
frekansını (UHF bandında 1575,42 Mhz), ABD Savunma bölümü alıcıları L2 (1227,60 Mhz)
frekansını kullanırlar (Karaali ve Yıldırım, 1996).
9.3. GPS nasıl çalışır
Bir GPS alıcısı GPS uyduları tarafından gönderilen hassas zamanlama sinyalleri ile dünyadaki
konumunu hesaplar. Ne kadar çok uydu ile bağlantı kurulursa doğruluk o kadar çok artar. El
tipi GPS ölçümlerinde bölüm 9.7’deki hata kaynaklarına bağlı olarak hata payları 50 m'ye
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kadar çıkabileceği gibi 1 m'ye kadar düşmektedir. Bununla birlikte bölüm 9.4 ve 9.5’te
anlatılan daha hassas GPS’ler sayesinde hata payları cm ölçeğine kadar düşmektedir.
GPS uydularının gönderdiği sinyaller ile GPS alıcısı konumunu tam olarak tespit edebilir.
Herhangi bir GPS’in koordinat bulabilmesi alıcı ile uydular arasındaki mesafenin radyo
dalgaları yolu ile belirlenmesine dayanır. Sadece Enlem ve Boylam bilgisi için 3 uydu
yeterlidir (Şekil 9.5). Enlem ve Boylam ile birlikte yükseklikte isteniyorsa 4 adet uydudan
sinyal alınması gerekir.

Şekil 9.5. GPS’in temel çalışma prensibi (URL 22).
GPS sisteminin çalışması hassas zaman ölçümüne dayandığından, zaman ölçümü atomik
saatler ile yapılır ve GPS sisteminde herhangi bir yerin konumu aşağıdaki bilgilere göre
yapılır.
(1) uydudan gönderilen radyo sinyalinin alıcıya ulaşana kadar geçen süre,
(2) sinyalin çıktığı andaki uydunun uzaydaki konumu
(3) sinyalin atmosferden geçerken kırılması ve gecikmesi parametreleri
GPS’in konum bulması temel olarak uydular ile olan mesafesine bağlıdır. Örneğin tek bir
uydu ile bağlantı kurduğunuzda size, İstanbul'dan kuş uçuşu 350 km uzakta olduğunuzu
söyler. Yani siz İstanbul'un çevresinde yarı çapı 350km olan bir çemberin herhangi bir noktası
olabilirsiniz.

İkinci bir uydu ise size, Samsun'dan 330km uzakta olduğunuzu söyler. Bu

durumda siz iki uydunun kesişim noktalarında olduğunuzu ifade eder. Üçüncü uydu ise size
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Kayseri'den 200km uzakta olduğunuzu söyler. Böylece üç uydunun kesişim noktasında
olduğunuzu anlayarak daha kesin bilgi edinilmiş olur. Yani bu örnekte bağlantı kurulan
uydular size B noktasında olduğunu belirtir. Daha fazla uydu ile bağlantı kurulduğunda
kesişim alanı daralacağı için doğruluk payı artar (Şekil 9.6).

Şekil 9.6. GPS’in temel çalışma prensibi örneği (Kaplan ve Hegarty, 2005’ten düzenlenerek).
9.4. DGPS (Diferansiyel GPS)
GPS sinyalleri bulutlardan, camdan ve plastikten geçebilir ancak duvar ve dağ gibi katı
cisimlerden geçemez. Metropoller gibi büyük yerleşim alanlarında ise radyo sinyalleri birçok
yapıya çarparak sinyallerin hatalı gelmesine neden olabilir. Hatalı sinyallerin elde
edilebileceği ya da hiç sinyal elde edilemeyen bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilen
Diferansiyel GPS'ler tarafından bu hatalar en aza indirilerek daha hassas bir yer ölçümü
yapılabilir. Bu tür GPS cihazları daha karmaşık ve daha pahalıdır, çünkü sinyallerini
uyduların yanı sıra, yer istasyonlarından da bilgi alır. Bunlar, sadece bir yer vericisinin
ortalama 600 kilometre yakınında kullanılabilir. Bu nedenle, normal GPS alıcılarının
kullanıldığı gibi her yerde kullanılamazlar.
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DGPS, bilinen bir noktadaki konumlama hatalarının belirlenip, aynı bölgedeki başka alıcıların
konum hesaplarının düzeltilerek doğruluğun arttırıldığı bir tekniktir (Turoğlu, 2008). Bu
sistemde konumu belirli referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin
olması gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır (Şekil 9.7).

Şekil 9.7. DGPS’in temel mekanizmasının grafiksel gösterimi
9.5. LADGPS (Küçük alanlı DGPS- Local Area DGPS) ve WADGPS (Geniş alanlı
DGPS- Wide Area DGPS)
Diferansiyel düzeltmeler için kullanılan veri aktarım sistemleri, çevresel etkenler nedeniyle
sınırlı bir alan içerisinde kullanılmaktadır. Ayrıca DGPS’te her kullanıcının düzeltmeleri
yayınlamak için kendi referans istasyonunu kurması gerekir. Bu sorunları aşmak amacıyla
lokal (10-30 km’ye kadar) DGPS yayını yapan sistemler oluşturulmuştur. Bu şekilde tüm
kullanıcılar bu veri

aktarım

sistemleri

sayesinde

ücretsiz

olan bu düzeltmeleri

kullanabilmektedirler. Bu lokal sistemlere LADGPS adı verilmektedir. Lokal sistemlerin daha
geniş bir alanda (örneğin ülke çapında) uygulanmasını sağlamak amacıyla, düzeltmelerin özel
uydular üzerinden yapıldığı sistemler oluşturulmuştur. Bu sistemlere de WADGPS adı
verilmektedir (Şekil 9.8). Bu amaçlara yönelik olarak tüm dünyada 365 gün 24 saat veri
toplayan Sabit GPS (SGPS) istasyonları bulunmaktadır.
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Şekil 9.8. Solda LADGPS ve sağda WADGPS’in temel mekanizmasının grafiksel gösterimi
Türkiye’de hassas GPS ölçümlerinin yapılabilinmesi için Türkiye Ulusal Sabit GPS
İstasyonları Ağı (TUSAGA) oluşturulmuştur (Şekil 9.9). Türkiye Sabit GPS İstasyonları Ağı
(TUSAGA), Türkiye genelinde dağılmış noktalarda 365 gün 24 saat kesintisiz olarak askeri
ve sivil kullanıma yönelik jeodezik ve jeodinamik amaçlar doğrultusunda uydu bilgileri
toplayan “sabit GPS istasyonlarından” oluşan bir ağdır. TUSAGA’nın ana amacı Türkiye’de
gerçekleştirilecek tüm GPS çalışmalarında referans koordinat sistemi belirsizliğini giderecek
sabit nokta hizmeti vermek ve bunun yanında, uygun donanımlarla teçhiz edildiğinde, anlık
veya yakın gerçek zamanlı DGPS düzeltme verileri üreterek askeri ve sivil kullanıcılar için
duyarlı konumlama ve navigasyon imkanı ortaya koymaktır (Kılıçoğlu vd., 2003b).

Şekil 9.9. Halen mevcut Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA, (Kılıçoğlu
vd., 2003b).
9.6. TUTGA
TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı) ülkemizdeki tektonik plaka hareketleri ve
depremler sonucu oluşan konum değişikliğini doğru şekilde belirleyebilmek için 1997-1999
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yılları arasında yapılan çalışmalarla kurulmuş bir ölçüm ağıdır. Geniş tanımıyla TUTGA,
ITRF (Uluslararası Yersel Referans Koordinat Sistemi) koordinat sisteminde 1-3 cm
doğruluğunda, üç boyutlu koordinatları (X, Y, Z) ve bu koordinatların zamana bağlı
değişimleri (hızları; Vx, Vy, Vz) ile uygun yükseklik sisteminde yükseklik (H) ve jeoid
yüksekliği (N) bilinen homojen dağılımda 594 noktadan oluşan ağdır (Ayhan vd., 2002; Şekil
9.10a). Bu sistemdeki her noktadan belirli aralıklar ile ölçümler yapılarak hem depremlerden
sonra hem de yıllık bazda meydana gelen yatay ve düşey yer değişiklikleri belirlenmektedir.
Bu sistem sonucunda elde edilen bilgilere göre Anadolu plakasının yıllık hareket hızı ve
hareket yönü haritası oluşturulmuştur (Şekil 9.10)
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Şekil 9.10. (a) Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı’nın 1999 (TUTGA-99) Noktalarının dağılımı,
(b,c,d) sabit GPS alanları ve (e) TUTGA Nokta Hızlarına göre Anadolu plakasının hareket
hızı ve yönü (Ayhan vd., 2002)
9.7. GPS’de hata kaynakları
GPS çok gelişmş bir teknoloji olmasına rağmen GPS sinyallerinde hataya neden olabileceok
çok fazla faktör bulunmaktadır. Bunlar uydu kaynaklı, sinyal yayılması kaynaklı ya da alıcı
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kaynaklı olabilir. Aşağıda GPS’de meydaha gelebilecek hataların başlıca nedenleri
açıklanmıştır.


Uydu/alıcı sinyal gürültüsü yada sinyal yansıma etkisi (Multipath) (Şekil 9.11a):
Uydulardan gelen sinyaller yansıtıcı yüzeylerden, örneğin şehir merkezlerindeki
binlar, su yüzeyleri, yansıyarak tekrardan gps’e ikinci bir sinyal olarak gelmesi,
yansıyan sinyalin doğrudan gelen siyale göre daha geç gelmesinden dolayı hatalı
konum bilgileri ortaya çıkabilir.



Uydu yörünge hataları-uydu geometrisi (Şekil 9.11b): Ölçüm anında GPS alıcınızın
bağlantı kurduğu uyduların uzaydaki konumları sinyallerin kalitesini etkilemektedir.
Uydular birbirine çok yakın olduğunda düşük doğrulukta, uyduların birbirine
uzaklıkları homojen olduğunda ise yüksek doğrulukta sinyal alınır.



Atmosferik ve troposferik gecikme (Şekil 9.11c): Atmosferin anlık yoğunluk değişimi
sinyallerin geliş süresini etkiler. Örneğin havanın kapalı ve puslu olduğu günler hatalı
gps ölçümleri doğurur. Bundan dolayı gps ölçümlerinin temiz hava koşullarında
yapılması daha doğru sonuç doğurur. Benzer nedenlerden dolayı deniz seviyesine
indikçe havanın yoğunluğu artarken, yükseldikçe havanın yoğunluğu azalır. Bundan
dolayı yükseldikçe GPS sinyal kalitesi güçlenir.



GPS ve uydulardaki saat farklılıkları: GPS ölçümünün temelini sinyallerin geliş
süresi oluşturduğundan dolayı, GPS alıcısı ve uydu arasındaki saat farklılığı konumun
hatalı çıkmasına neden olur.Örneğin uydu saatindeki 0,000000009 saniyelik hata 3
metrelik bir hataya neden olmaktadır (URL 23).



İyonosferik gecikme (Şekil 9.11c): Dünyanın çevresini kaplayan iyonosfer tabakası
elektoromanyetik dalgalar üzerinde etkilidir. İyonosferdeki elektron yoğunluğu GPS
sinyallerinde gecikmeye neden olur



Yukarıdaki temel nedenlerin dışında uydu eğim açısı, başlangıç faz belirsizlikleri,
anten faz kayıklıkları, alıcı hataları, kullanıcı hataları, kontrol birimi hataları GPS
sinyalinin doğruluğu üzerinde etkili olan diğer faktörlerdir.
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Şekil 9.11. GPS hata kaynaklarına örnekler (a) GPS’ten gelen sinyalin suda yansıması-sinyal
gürültüsü, (b) sinyal alınan uyduların kötü pozisyonları-uydu geometrisi (El-Rabbany, 2002),
iyonosferik ve troposferik gecikme (URL 24).
9.8. GPS’in dezavantajları
GPS sisteminin temel dezavantajları aşağıdaki şekildedir


Tünel gibi kapalı alanlarda, sualtında ve binaların yoğun olduğu yerleşim yerlerinde
GPS ile sonuç alınamaz. Uydu görmek için açık alan gerekir.



Ağır yağışta, güçlü radyo yayınının yapıldığı ya da yayın antenlerinin olduğu yerlerde
verimli değildir.



GPS, koordinatları WGS-84 datumunda veriyor. Lokal datuma dönüştürülmesi
gerekir.
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Uygulamalar
1-GPS türlerini araştırınız.
2-GPS uydularının teknik özelliklerini araştırınız.
2-El tipi GPS ile ne tür veriler toplanabileceğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-GPS türleri nelerdir?
2-El tipi GPS ile ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
3-Gündelik hayatta GPS sistemini nerelerde kullanmaktayız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde GPS’in ne olduğunu, segmentlerinin neler olduğunu, nasıl çalıştığını, temel
türlerinin neler olduğunu, hata kaynaklarını ve dezavantajlarını neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- GPS sistemi …… uydudan oluşur? Boşluğa uygun olan sayıyı seçiniz.
a) 12
b) 24
c) 36
d) 48
e) 60
2-Aşağıdakilerden hangisi GPS’in segmentlerindendir?
a) Veri aktarım bölümü
b) Kontrol bölümü
c) Uydu bölümü
d) Kullanıcı bölümü
e) Hepsi
3-GPS sinyalini doğru alabilmek için en az …….uydu ile bağlantı kurmanız gerekir. Boşluğa
uygun olan sayıyı seçiniz.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
4-Aşağıdakilerden hangisi GPS’in kontrol segmentinin öğelerindendir?
a) 1 ana kontrol istasyonu
b) 1 alternatif ana kontrol istasyonu
c) 11 emir ve kontrol anteni
d) 15 izleme istasyonu
e) Hepsi
5- Türkiye Ulusal GPS ağının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir
a) TUTGA
b) TUTPA
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c) TUTNA
d) TUTLA
e) TUTYA
6-GPS siyallerinin gücünü arttırmak ve hata payını en aza indirmek için geliştirilen sistemlere
………………………….

denilmektedir.

Bu

sistemler

etki

alanına

göre

GPS

ağına

………………………… ve ……………………… olmak üzere ikiye ayrılır

7-Türkiye’de

hassas

GPS

ölçümleri

yapabilmek

için

kurulmuş

…………………………… denilmektedir.
8-Dünyanın çevresini kaplayan iyonosfer tabakasının elektoromanyetik dalgalar üzerinde
etkili oalrak GPS sinyallerini etkilemesine ………………………………….. denir.
9-GPS siyanllerinin çevredeki su kütlelerine çarparak yansıması ve GPS aletine ikinci bir
siyal oarak gelmesine ………………………………………. denir

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)c, 4)e, 5)a 6-DGPS (Diferansiyel GPS), LADGPS (Küçük alanlı DGPS- Local
Area DGPS) ve WADGPS (Geniş alanlı DGPS- Wide Area DGPS) 7- Türkiye Ulusal Sabit
GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA) 8- İyonosferik gecikme 9- sinyal gürültüsü yada sinyal
yansıma etkisi
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10. HARİTA TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Ortofoto haritası
10.2. Fiziki haritalar
10.3. Kabartma haritaları
10.4. Siyasi haritalar
10.5. Topografya haritaları
10.6. Tematik haritalar
10.7. Dinamik haritalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Harita tipleri nelerdir?
Fiziki ve siyasi haritaların temel farklılıkları nelerdir?

Temel tematik harita tipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Harita tipleri

Temel

harita

tiplerinin Karşılaştığı

öğrenilmesi
Tematik harita tipleri

Tematik

harita

haritaların

sınıflandırmasını yaparak
tiplerinin Tematik harita yapımında

neler olduğunun öğrenilmesi

konuya uygun tematik harita
tipleri seçilerek

197

Anahtar Kavramlar
Harita tipleri

Tematik haritalar
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Giriş
Harita, yeryüzünün ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa vb. olgularının
dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı
görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimidir. Bu gösterim biçimleri kimi zaman kişisel
hayal gücüne kimi zaman temel kurallar göre yapılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte
haritalar her geçen gün çeşitlenmektedir. Bundan dolayı haritalar çok farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmalar kişisel olarak farklılık gösterdiğinden dolayı
kaynaklarda farklı isimlendirmeler ve sınıflar görülebilir. Bu bölümde ana hatları temel harita
tiplerinin neler olduğu hakkında bilgi verilecektir.
Bu bölümde ele alınacak temel harita türleri şu şekildedir


Ortofoto haritaları



Fiziki haritalar



Rölyef/Kabartma haritaları



Siyasi haritalar



Topografya haritaları



Çevresel haritalar



Tematik haritalar (genelde sosyo-ekonomik haritalar)



Dinamik haritalar

Bu harita çeşitlerinden fiziki, rölyef, siyasi ve topografya haritaları referans haritaları olarak
ele alınır.
10.1. Ortofoto haritası
Fotoğraf çekimindeki hatalar ile arazi kabartılarından kaynaklanan bozulmalar giderildikten
sonra, fotoğraf üzerine kısıtlı sayıda sembol, yazı ve koordinat bilgisi ilave elde edilerek
üretilen haritalardır (Çobanoğlu, 2016; Şekil 10.1). Bu haritaların üretimi hava fotoğrafların
ya da İHA’lardan elde edilen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulmakta olup, kitabın son
bölümünde İHA’lardan ortofoto üretimi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.
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Şekil 10.1. İnsansız Hava Araçları ile çekilmiş 460 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş
bir ortofoto haritası ve haritanın sayısallaştırılması ile elde edilmiş kadastro haritası (Liu vd.,
2018)
10.2. Fiziki haritalar
Bu haritalar temel olarak dağlar, ovalık alanlar, akarsular, çöller, denizler gibi yer şekilleri
hakkında bilgi veren haritalardır (Şekil 10.2). Bu haritalarda yükseltiler konturlar ya da
renkler ile gösterilebilir. Yükseltilerin yanı sıra, yerleşim birimleri, yollar gibi öğelerde
gösterilebilir.
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Şekil 10.2.Harita Genel Komutanlığı Tarafından oluşturulmuş Türkiye Fiziki Haritası (URL
25)
10.3. Kabartma haritaları
Alanın yüksek bilgilerini görsel olarak gösteren haritalardır (Şekil 10.3). Yükseklik hakkında
bilgi içerdiği için alanın vadiler, tepeler gibi morfolojik birimlerinin seçilmesi kolaydır.
Bundan dolayı kabartma haritalar ile birlikte verilen unsurların ne tür coğrafi koşullara denk
geldiği, ya da coğrafi unsurlara göre nasıl bir dağılış gösteridğini yorumlamak kolay
olmaktadır (Örnek bölüm 10.6-Çevresel haritalara bakabilirsiniz).
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Şekil 10.3.Çeşitli fiziki ve beşeri unsurların gösterildiği kabara haritası (Çobanoğlu, 2016)
10.4. Siyasi haritalar
Temel olarak ülke, şehir, ilçe gibi sınırları gösteren haritalardır (Şekil 10.4).

Şekil 10.4. Harita Genel Komutanlığı Tarafından oluşturulmuş Türkiye mülki idare sınırları
haritası (URL 26).
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10.5. Topografya haritaları
Hem siyasi hem de fiziki harita bilgilerinin yer aldığı haritalardır. Bu nedenle hem fiziki hem
de beşeri unsurlar hakkında bilgi edinmek mümkündür. Örneğin aşağıdaki haritada (Şekil
10.5) ABD’de yer alan Boulder bölgesinie ait topografya haritası gösterilmiştir. Haritaya
bakarak aşağıdaki yorumları yapma imkanı vardır. Yerleşim biriminin batısında yüksek bir
dağlık alan bulunur, dağın büyük bölümün bitki örtüsü (yeşil alanlar) ile kaplıdır, dağdan
batıya doğru iki ana akarsu vadisi ve bu vadilerin içerisinde dağa doğru çıkan iki ana yol
vardır, yerleşim biriminin eğimin arttığı dağın yamacına kadar ilerlemiştir, yerleşim birimi
içerisindeki sokaklar oldukça düzenlidir.

Şekil 10.5. Boluder bölgesine (ABD) ait topografya haritası (Campbell ve Shin, 2012)
Ülkemizde Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından basılan 1/25.000, 1/100.000 ölçekli
haritalar en yaygın kullanılan topografya haritalarıdır. Bu haritaların hepsi, HGK tarafından
ortak bir lejanda göre standart kurallara göre düzenmişlerdir.
Topografya haritaları günümüze kadar yer bilimi çalışmalarının temel kaynaklarındandır.
Ancak günümüzde Landsat, Aster gibi uydu görüntülerinin daha kolay elde edilebilir olması,
Google Earth gibi web tabancı CBS uygulamalarından, Lidar, İHA gibi tekniklerin daha kolay
ulaşılabilir olması gibi nedenlerden dolayı topografya haritalarının kullanımı azalmıştır.
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10.6. Çevresel haritalar
Çevresel haritalar fiziki ve topografya haritalarında gösterilmeyen çevresel unsurların
gösterildiği harita tipleridir. Örneğin iklim, bitki, toprak, jeoloji, jeomorfoloji, orman örtüsü,
kirlilik gibi haritalar bu harita tür içerisinde ele alınabilir. Bu tür haritalarda ele alınan unsurun alansal
dağılışını daha anlaşılabilir bir hale getirmek için izohipler, yer , akarsu tepe adları, idari sınırlar gibi
fiziki ve beşeri unsurlar da gösterilebilir. Örneğin aşağıda aynı jeoloji haritasının iki versiyonu
bulunmaktadır. Soldaki haritada sadece farklı litolojik birimleri gösteren renkler bulunmaktadır.
Ancak başka bir bilgi yer almadığı için birimlerin ne tür ortamlarda bulunduğunu söylemek yani
litoloji ile çevresel koşulları ilişkilendirmek zordur. Ancak sağdaki haritada aynı haritanın altına
yerleştirilen kabarma haritası sayesinde litolojik birimin ne tür çevresel koşullarda bulunduğu
anlaşılmaktadır. Örneğin haritaya göre mavi birimler daha çok sırtlar üzerinde sarı birimler vadilerde
bulunduğunu, haritanın solunda yukarıdan aşağıya doğru uzanan tepelik alanın farklı birimler arasında
bir dokanağa karşılık geldiğini söylemek mümküdür.

Şekil 10.6. (a) renklendirilmiş jeoloji haritası ve (b) aynı haritanın altına kabartma haritası
eklenmiş hali (Gantenbein 2012).
10.7. Tematik haritalar
Tematik haritalar referans haritalardan farklı olarak bir konu hakkında bilgi veren haritalardır.
Referans haritalarda coğrafi unsurların lokasyonları vurgulanırken, tematik haritalarda daha
çok ele alınan konunun nasıl dağıldığı ortaya konur. Örneğin topografya haritasında yerleşim
birimlerinin merkezi ve gösterim biçimi hep aynıdır. Fakat bu yerleşim birimlerini nüfus,
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gelir, genç nüfus gibi farklı özelliklerini büyüyen nesneler şeklinde tematik haritasını
oluşturursanız yerleşim birimlerinin renklerinin, boyutlarının değiştiğini görürsünüz. Tematik
haritalarda da çevresel haritalarda olduğu gibi ele alınan unsurun alansal dağılışını daha
anlaşılablir bir hale getirmek için izohipler, yer , akarsu tepe adları, idari sınırlar gibi fiziki ve beşeri
unsurlar da gösterilebilir.

Tematik haritaların oluşturulmasında farklı teknikler kullanılmaktadır. Aşağıdaki bu
tekniklerden en yaygın olaranları açıklanmıştır.
10.7.1. Koroplet haritalar
Ele alınan değerlerin sınıflandırmasına göre ülke, il, ilçe gibi belirli sınırların renkler ya da
tarama biçimleri ile gösterilmesi sonucunda elde edilen haritalardır. Hem koroplet haritada
hem de diğer tematik haritalardaki sınıflandırma aralıkları kişisel olarak ayarlanabileceği gibi,
eşit sayılı, eşit aralıklı, yüzdelik dilimler, doğal kırılmalar, standart sapma ya da manuel gibi
çeşitli istatisiksel yöntemlere göre yapılabilir (Şekil 107 ve 10.8). Örneğin doğal kırılma
yönteminde veri frekansındaki ani sıçramaların yani kırılmaların olduğu alanlar aralıklar
arasındaki sınır olarak kabul edilir. Eşit aralıklı sınıflandırmada belirlenen sınıfların değer
aralıkları aynı olur. Standart sapmalı sınıflandırmada verinin ortlaması alınarak veri
standartlaştırılır ve standart sapma değeri 1 olacak şekilde sınıflar oluşturulur (Zeiler, 1999).
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Şekil 10.7. Frekanslı veri ve harit üzerinden tematik harita sınıflandırmalarının gösterimi
(Zeiler, 1999).
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Şekil 10.8. Amerika 2000 yılı nüfus verisinin 4 farklı yöntemle sınıflandırılması sonucunda
oluşturulan koroplet haritalar (Campbell ve Shin, 2012)
10.7.2. Oransal semboller
Haritadaki nesnelere ait simgelerin sahip oldukları değerlere orantılı boyutta gösterilmesiyle
oluşturulan haritalardır (Şekil 10.8). Yaygın olarak daire, kare gibi temel geometrik şekiller
kullanılır. Oransal haritalar herhangi bir değişkene ait bir verinin zaman içindeki değişimini
ya da alan içerisindeki farklı verilerin oransal olarak dağılımını gösteren grafiklerin dağılışı
şeklinde de yapılabilir. Örneğin şekil 10.9’da ABD sınırları içerisinde hem toplam nüfusun
nasıl dağıldığı büyüyen daireler ile hem de o alandaki İspanya kökenli insanların oranı pafta
grafik şekilde iç içe gösterilmiştir (Şekil 10.9). Başka bir ifade ile harita içerisinde iki oransal
değer (toplam nüfus ve İspasyonlların oranı) aynı anda gösterilmiştir.
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Şekil 10.9. Nokta, çizgi ve poligon verilerinin oransal semboller ile gösterimi (Zeiler, 1999).

Şekil 10.10. Pasta grafik içeren oransal sembol haritası (URL 27).
10.7.3. İzoplet haritalar
Kontur haritaları olarak da bilinirler. Özellikle iklim ve yükselti haritalarında yaygın olarak
kullanılırlar. İzoplet haritalar aynı değerlere sahip alanların çizgisel konturlar aracılığıyla
birleştirilmesiyle oluşturulurlar (Şekil 10.11). İzoplet haritalar vektörel nokta verilerin
enterpolasyonu sonucunda CBS ortamında otomatik olarak oluşturulurlar. Ancak raster
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verilerden de izoplet haritaları elde edilebilinir (Şekil 10.12). Örneğin SRT verilerinden
yükseklik kontur haritası oluşturulması gibi.

Şekil 10.11. Vektörel nokta verisinden izoplet haritası oluşturma aşamaları (Longley vd.,
2005).

Şekil 10.12. Raster verisinden izoplet haritası oluşturma aşamaları (Kraak ve Ormeling,
2003).
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İzoplet haritalar çok yaygın bir kullanıma sahiptir ve kullanım alanına göre farklı
isimlendrimeler ile karşımıza çıkabilir. Örneğin, eş yükseklik eğrilerine izohips, eş sıcaklık
eğrilerine izoterm, eş basınç eğilerine izobar, eş yağış eğrilerine izoyet, eş tuzluluk eğrilerine
izohalin gibi… (Şekil 10.13).

Şekil 10.13. CBS çalışmalarında yaygın olarak kullanılan izohips haritaları izoplet haritanın
en iyi örneklerinden bir tanesidir (Tomaszewski, 2014).
10.7.4. Nokta yoğunluk haritası
Bir noktaya belirli bir değer verildikten sonra belirli bir sınırın değerine göre o sınır içerisine
«alan değeri/nokta değeri» oranında nokta konulmasıyla oluşturulan haritalardır. Bu haritada
nokta yerina kare gibi başka geometrik nesnelerde kullanılabilir. Ancak kullanılan geometrik
şekil tüm harita içerisinde aynı boyuta sahiptir (Şekil 10.14). Örneğin aşağıdaki haritada (
Şekil 10.14) her bir nokta 300 kişiyi temsil edecek şekilde belirlenmiş ve alanlar içerisindeki
nüfusa göre o alan içerisinde “toplam nüfus/300” işlemine göre belirlenen sayıda nokta
koyulmuştur. Böylece nüfus yoğunluk haritası oluşturulmuştur.
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Şekil 10.14. Noktasal bir haritaya örnek (Harvey, 2015)
10.7.5. Dasimetrik harita
Dasimetrik haritada, koroplet haritalarındaki gibi her bir alan için veri toplanır ve
sınıflandırılarak renklendirilir. Ancak koropletten farklı olarak arazi özelliklerine göre sınırlar
ve dağılımlar yeniden belirlenir. Kısaca koroplet haritanın arazi özelliklerine göre yeniden
biçimlendirilmiş halidir. Örneğin ormanlık alanlarda nüfusun az olduğu bilindiğinden, nüfus
yoğunluğu haritası yapılırken arazi kullanımı göz önüne alınarak koroplet haritalarda olduğu
gibi tüm il sınırı aynı renkle gösterilmeyip arazi kullanımına göre farklılıklar oluşabilir (Şekil
10.15).
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Şekil 10.15. Dasimetrik yöntem ile oluşturulmuş düzeltilmiş nüfus yoğunluğu haritası (Eicher
ve Brewer, 2001).
10.7.6. Kartogram haritalar
Alanın sahip olduğu değerin oranına göre alanın büyüklüğünün belirlendiği haritalardır.
Kartogram haritada amaç haritayı alanların etkisinden kurtarmaktır. Örneğin aşağıdaki
haritada (Şekil 10.16) Amerika’daki zenginlerin dağılışı görülmektedir. Amerikanın merkezi
kesimi az nüfuslu olmasına rağmen geniş bir alana sahiptir. Ancak kıyı kesimleri çok nüfuslu
ancak küçük alanlara sahiptir. Bundan eyaletlerde bulunan zenginleri koroplet harita olarak
gösterdiğimizde dağılış hakkında tam olarak bir bilgi vermemektedir (Şekil 10.16a). Ancak
aynı veriyi kartograma döktüğümüzde alanı küçük bazı eyaletlerin (örneğin New York-NY)
zenginler içerisinde ne kadar büyük bir paya sahip oldukları net bir şekilde görülmektedir
(Şekil 10.16b)
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Şekil 10.16. Amerika’daki zengin kişi sayılarının (a) koroplet ve (b) kartogram haritaları ile
gösterimi (URL 28).

Kartogram haritalar poligonların birbiri ile ilişkisine göre bitişik (klasik kartogram) ve bitişik
olmayan kartogramlar olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 10.17). Bitik olmayan kartogramın
diğerlerinden farkı, alanın şeklini aynen korunurken, alanın sahip olduğu değere göre
genişletilip daraltılmaktadır. Bu şekilsel büyüme ve küçülme yapılırken poligonların üst üste
gelmesini engellemek için poligonlar arasında boşluk bırakılır.
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Şekil 10.17. Bitişik ve bitişik olmayan kartogram (URL 29).
Bununla birlikte kartogram haritalar sadece semboller kullanılarakta yapılmaktadır. Daireler
kullanılarak yapılan kartogramlara dorling kartogram, kareler kullanılarak yapılanlara ise
demer kartogram denilmektedir (Şekil 10.18). Kartogram haritalar özellikle dünya
haritalarının görünüşünü değiştirdiği ve insanlara farklı bakış açıları kazandırdığı için her
geçen gün daha popüler hale gelmektedir (Henning, 2012). Bununla birlikte özellikle ulaşım
haritalarında da kullanılan basitleştilmiş gösterim biçimleride çizgisel kartograma bir örnek
oluşturmaktadır (Şekil 10.19).
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Şekil 10.18. Kartogram harita türleri (URL 30).

Şekil 10.19. Kartogram tekniği ile metro ağı haritalarının basitleştilmiş gösterimi çizgisel
(Longley vd., 2005)
10.7.7. Chorems
Chorems’ler 1980 yılında Fransız coğrafyacı Roger Brunet tarafından ortaya çıkarılmıştır.
Choremler alansal bilgilerin geometrik şekillere dönüştürmek yoluyla

oluşturulan

basitleştirilmiş şematik gösterim biçimidir (Del Fatto, 2009). Örneğin aşağıdaki şekilde
Fransa’daki göç olgusu basit geometrik şekiller ile temsil edilmeye çalışılmıştır (Şekil 10.20).
Bu chorem haritasından aşağıdaki yorumlar kolaylıkla yapılabilinmektedir: Fransa ülke
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sınırlarının genel biçimi altıgene benzetilmiştir. Kuzeybatısı, batısı ve güneydoğusu denizler,
güneybatısı, doğusu ve merkezi kesimi ise dağlar ile kaplıdır. Ülke gelişmişlik açısından ikiye
ayrılmış durumdadır. Kuzeydoğu kesimi sanayileşmiş iken güneybatı kesimi kırsal bir
özelliğe shiptir. Büyük şehirler büyük oranda sanayileşmiş bölgede yer almaktadır. Kırsal
kesim içerisinde herhangi bir göç gerçekleşmezken, göçün daha çok sanayileşmiş bölgede ve
doğrudaki dağlık alanda olduğu görülür. Sanayileşmiş bölgedeki göç yine sanayileşmiş
merkezler arasında gerçeklşirken, dağlık alndaki göç sanayi bölgesine ve Avrupa’nın diğer
bölgelerine doğru gerçekleşmektedir.

Şekil 10.20 Fransa için hazırlanmış bir chorem haritası (Laurini vd., 2009)
10.8. Dinamik haritalar
Online olarak kullanabilinen haritalardır. Örneğin Googlemap gibi. Dinamik haritalarda
referans ya da tematik haritalar kullanılabilir. Dinamik haritanın temel özelliği çok fazla
kişinin bu tür haritalara ulaşma imkanı olmasıdır. Bu haritalar hakkında daha fazla bilgi 13.
ünitede verilmiştir.
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Uygulamalar
1-Türkiye hayvancılık ile ilgili yapılmış tematik haritaları araştırınız.
2-Herhangi bir CBS programında Türkiye 1990 yılı nüfus verilerinden farklı türlerde tematik
haritalar yapınız.
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Uygulama Soruları
1-Tematik harita türleri arasında temel farklılıklar nelerdir?
2-Herhangi bir CBS programında Türkiye 1990 yılı nüfus verilerinden farklı türlerde tematik
haritalar yaptığınız zaman en uygun gösterim şeklinin hangisi olduğunu nedenleri ile birlikte
belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel harita ve tematik harita türlerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Belirli bir konuya yönelmeyen harita grubuna ne ad verilir?
a) Tematik haritalar
b) Koroplet haritalar
c) Referans haritalar
d) Chorem haritalar
e) Kartogram haritlar
2- Yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalara ne ad verilir?
a) Koroplet haritası
b) Fiziki harita
c) Siyasi harita
d) Tematik haritalar
e) Chorem haritalar

3-Aşağıdaki

yöntemlerden

hangisi

tematik

haritalarda

kullanılan

sınıflandırma

yöntemlerindendir?
a) Eşit sayılı
b) Eşit aralıklı
c) Yüzdelik dilimler
d) Doğal kırılmalar
e) Hepsi
4- Aşağıdakilerden hangisi bir kartogram türü değildir?
a) Oransal büyüyen semboller
b) Dorling
c) Demer
d) İzoplet
e) Hepsi
5- Alansal bilgilerin geometrik şekillere dönüştürmek yoluyla oluşturulan şematik gösterim
biçimine ne denir?
a) Dinamik
b) Dorling
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c) Demer
d) Kartogram
e) Chorem
6-Hava fotoğrafları çekimindeki hatalar ile arazi kabartılarından kaynaklanan bozulmalar
giderildikten sonra oluşturulan harita türüne ………………… haritalar denir.
7-Haritadaki aynı değerlere sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan çizgisel harita
türüne ………………… haritalar denir.
8- iklim, bitki, toprak, jeoloji, jeomorfoloji, orman örtüsü, kirlilik gibi haritalar
………………… harita türüne örnektir.
9-Koroplet haritaların arazi özelliklerine göre düzeltilmiş harine ……………….. harita denir.
10-Haritadaki alanların geometrik şekilleirnin sahip oldukları değere göre büyütülmesi ya da
küçültülmesi sonucunda elde edilen haritalara ………….. harita denir.
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)d, 5)e, 6)ortofoto 7) İzoplet 8) Çevresel 9-Dasimetrik 10-Kartogram
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11. MEKANSAL ANALİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Verilerin işlenmesi ve analizi
11.2. CBS mekânsal analiz fonksiyonlarının sınıflandırılması
11.2.1. Ölçme, sorgulama ve sınıflandırma fonksiyonları
11.2.2. Çakıştırma fonksiyonları
11.2.3. Komşuluk/yakınlık fonksiyonları
11.2.4. Bağlantı/Ağ fonksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Mekansal analizin CBS içerisindeki önemini açıklayınız.
Gündelik hayatta kullandığımız mekansal analizlerin neler olduğunu tespit ediniz.
Mekansal analizlerin gerekliliğini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Mekânsal analiz

Mekansal analizin temelleri CBS
hakkında
olunması

bilgi

uygulamalarında

sahibi yapacağı analizlerin hangi
tür

mekânsal

içerisinde

analiz
olduğunu

belirleyerek
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Anahtar Kavramlar
Mekansal analiz
Ölçme, sorgulama ve sınıflandırma fonksiyonları
Çakıştırma fonksiyonları
Komşuluk/yakınlık fonksiyonları
Bağlantı/Ağ fonksiyonları
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Giriş
Mekansal analizler CBS’nin en önemli fonksiyonudur. CBS programlarının alansal analiz
özellikleri bu programlarını diğer programlardan ayırmaktadır. CBS’nin bu özelliği,
alansal/coğrafi problemleri çözmede CBS’nin önemli bir araç olmasını sağlamaktadır. Raster,
vektör ve tablosal veriler bir bilgisayar sisteminde toplanmasından sonra amaca uygun olarak
belirlenen mekansal analizler yapılabilir. Bu analizler basit olabilecekleri gibi karmaşık da
olabilirler. Kompleks analizler jeoistatistiksel analizler ve modellemeleri içerir ve bu konu
önümüzdeki hafta anlatılacaktır. Bu bölümde temel alansal analizlerin neler olduğu hakkında
bilgiler verilecektir.
11.1. CBS mekânsal analiz fonksiyonları ve sınıflandırması
CBS programlarını diğer bilgisayar destekli grafik programlarından ya da veri tabanlarından
ayıran en temel özellik CBS’nin alansal analiz yapabilme özelliğidir. CBS programlarının
mekânsal analiz fonksiyonları her programın yazılım özelliğine göre olup, birbirinden farklı
analiz özelliği bulundurabilirler. Ancak bir CBS programında olması gereken alansal analiz
türleri şu şekildedir.


Mekansal Sorgulama (Spatial Query)



Mekansal/Arazi Analiz (Spatial Analysis)



Ağ Analizi (Network Analysis)



Sayısal Arazi Analizi (Digital Terrain Analysis)



Geometrik Hesaplamalar (Measurement and Geometrical Computations)



İstatistik Analiz (Statistical Analysis)



Grid Analizi (Grid Analysis) vb.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen analiz fonksiyonları temel olarak 4 grup altında
sınıflandırılırlar. Bunlar;


Ölçme, sorgulama (seçim) ve sınıflandırma fonksiyonları



Çakıştırma fonksiyonları



Komşuluk/yakınlık fonksiyonları



Bağlantı/Ağ fonksiyonları
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11.2. Ölçme, sorgulama ve sınıflandırma fonksiyonları
Bu analiz grubunun temel özelliği tüm analizlerin tek bir katman içerisinde yapılıyor
olmasıdır. Yaygın olarak vektörel veriler üzerinden gerçekleştirilir. Ancak benzer
hesaplamalar raster veriler üzerinden de yapılabilir.
Ölçme fonksiyonları vektörel nokta, çizgi ve alan (poligon) verilerinden sayma, alan,
uzunluk, mesafe ölçümü gibi temel alansal özelliklerinin ölçülmesidir. CBS programları
içerisinde aynı tablo içerisinde sütun olarak ekleyebileceğiniz fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu
fonksiyona ait daha fazla bilgi yedinci ünite içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Sorgulama (query) eldeki veri bankasından istediğimiz özellikteki verileri seçmemizi
sağlayan fonksiyonlardır. Sorgulama ya da seçim işlemi CBS içerisindeki interaktif seçim
araçları ile yapılabileceği gibi sorgu fonksiyonlarından belirli ifadeler yazılarak da yapılabilir.
Bu fonksiyon sekizinci ünite içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Sınıflandırma ise vektörel ve raster verilerin öznitelik özelliklerine göre yeniden
renklendirilmesi ya da şekillendirilmesi özelliklerine dayanır. Sınıflandırma CBS içerisinde
«tematik» harita yapımında yaygın olarak kullanılır. Tematik haritalar hakkında daha ayrıntılı
bilgiler onuncu bölümde anlatılmıştır. Sınıflandırma işlemi raster veriler üzerinden de
yapılabilir (Şekil 11.1). Bu konu altıncı ünitede açıklanmış olup, onbirinci bölümde diğer
ayrıntıları verilecektir. Örneğin Şekil 11.1’de bir mercan alanına ait Aster uydundan alınmış
ve renklendirilmiş görüntüsü (raster) görülmektedir. Ancak görüntüde mercanların tam olarak
ne kadarlık alan içerisinde bulunduğunu belirleyebilmek için görüntü içerisindeki sayısal
değerleri yeniden sınıflandırmak gereklidir. Yapılan sınıflandırma sonucunda mercan
alanlarının sınırları tam olarak belirlenmiştir (Şekil 11.1).
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Şekil 11.1. (Solda) Aster görüntüsü ve (sağda) aynı görüntü kullanılarak yapılan mercan resifi
sınıflandırması.
11.3. Çakıştırma fonksiyonları
Çakıştırma (Overlay) analizleri bir önceki analiz grubundan farklı olarak iki ya da daha fazla
katmandaki verilerin çakıştırılması ile yapılan analiz grubudur. Farklı katmanlardaki aynı
alansal konumdaki özniteliklerin çakışıp çakışmamasına dayanan analizlerdir. Bu analizde
isterseniz var olan katmanları düzenleyebilir isterseniz var olan katmanlar kullanılarak yeni
bir katman elde edilebilirsiniz. Bu fonksiyon hem raster hem de vektör verilerde yaygın
olarak kullanılır. Çakıştırma işlemlerini vektör-vektör, vektör-raster ve raster-raster olarak
yapabilirsiniz. Çakıştırma yaptığınız verilerden yeni veriler üretebilir ya da elde ettiğiniz
sonuçları veri setine yeni sütunlar olarak ekletebilirsiniz.
CBS programlarında yapılan temel çakıştırma yöntemleri şu şekildedir: Birleştirme, kesişim,
fark, bölmek, kırpmak, silmek (Şekil 11.2). Aslında bu fonksiyonlar bilgisayar destekli grafik
programlarında da kullanılan fonksiyonlardır. Ancak burada farklı olarak çakıştırma işlemi
sonucunda elde ettiğiniz bilgilere ait alansal değişim miktarının belirlenebiliyor olmasıdır
(Şekil 11.3).
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Şekil 11.2. Temel çakıştırma yöntemleri (Campbell ve Shin, 2012)
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Şekil 11.3. Çakıştırma fonksiyonu kullanılarak 1950-1990 yılları arasındaki ormanlık alanda
meydana gelen değişimler (Kraak ve Ormeling, 2003).

11.4. Komşuluk/yakınlık fonksiyonları
Komşuluk (Neighbourhood) ya da yakınlık fonksiyonları belirlenen noktanın, çizginin ya
da alanın çevresindeki nesneler ile olan ilişkilerini hesaplamaya yarayan fonksiyonlardır.
Çakışma analizleri aynı lokalitedeki nesnelerin, komşuluk ise farklı lokalitelerdeki nesnelerin
analizini yapar. Bu fonksiyon aynı katman içerisinde ya da farklı katmanlar arasında
yapılabilir. Komşuluk analizini gerçekleştirebilmemiz için aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız
bulunmaktadır.


Hedef lokasyonlar ve bu lokasyonların alansal çerçevesi belirlenmeli,



Komşuluk ya da yakınlığın nasıl belirleneceği belirlenmeli,



Her bir komşu için hangi özelliğin/özelliklerin hesaplanacağı belirlenmelidir.
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Şekil 11.4. Komşuluk fonksiyonuna göre 100 noktanın en yakınındaki noktanın ve bu nokta
ile aralarındaki mesafenin belirlenmesi
Tampon (buffer) bölge: Komşuluk ya da yakınlık hesaplamalarında en çok kullanılan
yöntem tampon bölgelerin belirlenmesidir. Tampon bölgenin belirlenmesi daha çok vektörel
verilere uygulanan bir yöntemdir. Burada amaç belirlenen yakınlık özelliğine göre ele alınan
nesnenin çevresinde kapalı bir alan oluşturmaktır. Kullanım alanı oldukça geniş bir yöntemdir
(Şekil 11.5).
(a) Vektörel tampon bölgeler

(b) Raster tampon bölge

Şekil 11.5. Vektör ve raster verilerde tampon bölgeler (Campbell ve Shin, 2012).

Örneğin aşağıdaki haritada iki farklı tampon bölge analizi yapılmıştır. İlk analiz (soldaki) nokta

bazlı bir tampon bölge analizidir. Bu tür analizler belirli noktanın çevresindeki uzaklıkların
nerelere karşılık geldiğini ve belirlenen bölgeler içerisinde ne tür alansal özelliklerin
olduğunu belirlemek için yapılır. Örneğin büyük bir şehirde kiralık ev arıyorsunuz ve
aradığınız evin iş yerinize en fala 5 km uzaklıkta olmasını istiyorsunuz. CBS içerisinde iş
yerinizin bulunduğu noktanın çevresine 5 km’lik bir tampon bölge oluşturduğunuz zaman
kriterlerinize uygun alanın sınırları hemen ortaya çıkar.
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Sağdaki tampon bölge ise yollara yani çizgisel veriye göre yapılmıştır. Örneğin evinizin şehir
merkezine uzaklığından ziyade ana yollara ola uzaklığa göre seçmek isterseniz ana yolların
etrafında tampon bölge oluşturduğunuzda kriterlerinize uygun alanların nerelerde kaldığını
bulabilirsiniz (Şekil 11.6)

Şekil 11.6. Solda nokta bazlı tampon bölge, sağda çizgi bazlı tampon bölge (Çizgi bazlı
tampon bölgede merkezden uzaklıkta dikkate alınmıştır) (Heywood vd., 2011)
Thiessen poligonları/Voronoi diyagramı: Georgy Voronoi tarafından 1903 yılında
önerilmiş ve noktasal veriye uygulanabilen bir yöntemdir. Yöntemde noktaların dağılışına
bağlı olarak her bir nokta için etki alanı/poligonu oluşturulur (Şekil 11.7). Özellikle çok
engebeli olmayan alanlara ait yağış haritalarının oluşturulurken yağış ölçüm istasyonlarının
etki alanlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

Voronoi poligonları noktasal

verilerin alanlara dönüştürülerek noktasal verilerin alansal dağılışını göstereme de kullanılan
yöntemlerden bir tanesidir.
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Şekil 11.7. (a, b) Noktasal veriler üzerinden Thiessen poligonları belirlenmesi (Heywood vd.,
2011), (c) poligonların belirlenen noktaların verilerine göre renklendirilmiş hali

11.5. Bağlantı/Ağ fonksiyonları
Ağ, birbiriyle bağlantılı çizgi topluluğudur. Örneğin akarsular, yollar, telekomünikasyon
hatları

gibi.

Bağlantı/Ağ

(Connectivity/Network)

fonksiyonları

nesnelerin

nasıl

bağlandıklarını yani ağlarını analiz eden fonksiyonlardır. Vektör ve raster verilerin analizinde
kullanılmakla birlikte daha çok vektörel çizgi verilerinin analizinde kullanılır. Bu fonksiyon
genel olarak güzergâh, adres ve kaynak alan belirlemesinde kullanılır. Örneğin günümüzde
GoogleMaps’te yaygın olarak kullandığımız en kısa yol, en hızlı yol gibi yol tarifleri ve
sayısal yükseklik modelinden akarsu ağının çıkarılması en yaygın kullandığımız ağ
analizleridir (Şekil 11.8 ve 11.9).
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Şekil 11.8. Bağlantı fonksiyonları kullanılarak kaza alanı çevresindeki hastaneler
ulaşılabilecek en kısa yolların belirlenmesi (URL 31).

Şekil 11.9. Farklı yöntemlere göre akarsu kollarının dizin numaralarının belirlenmesi (URL
32).
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Uygulamalar
1-CBS uygulamalarında kullanılan en yaygın mekânsal analiz türlerini araştırınız.
2-Navigasyon sistemlerinde ne tür alansal analiz fonksiyonunun kullanıldığını belirleyiniz.
3-Çakıştırma analizlerine örnek çalışmalar bulunuz.
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Uygulama Soruları
1-CBS uygulamalarında kullanılan en yaygın mekânsal analiz türleri nelerdir?
2-Araçlarımızda kullandığımız navigasyon sistemlerinde ne tür mekansal analiz fonksiyonu
kullanılmaktadır?
3-Çakıştırma analizleri ile ne tür analizler yapılabileceğine örnek veriniz.
4-Tampon bölge analizinin nasıl yapıldığını örnekler ile açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel mekansal analizlerin neler oldukları ve nasıl sınıflandırıldıkları ve bu
sınıfların temel özelliklerinin nerler oldukları hakkında bilgi sahibi olduk.

238

Bölüm Soruları
1- CBS’nin problemleri çözmede önemli bir araç olmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Mekansal analiz yeteneği
b) Tablosal veri oluşturma yeteneği
c) Sorgu yapabilme yeteneği
d) Harita çizebilme yeteneği
e) Hiçbiri
2- Aşağıdakilerden hangisi bir CBS programında olması gereken alansal analiz
türlerindendir?
a) Mekansal Sorgulama
b) Ağ Analizi
c) Sayısal Arazi Analizi
d) Grid Analizi
e) Hepsi

3-Yandaki

şekilde

hangi

çakıştırma

hangi

çakıştırma

fonksiyonuna aittir?
a) Birleştirme
b) Kesişim
c) Bölmek
d) Kıpmak
e) Hiçbiri
4-Yandaki

şekilde

fonksiyonuna aittir?
a) Birleştirme
b) Kesişim
c) Bölmek
d) Kırpmak
e) Silmek
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5- Noktaların dağılışına bağlı olarak her bir nokta için etki alanı oluşturmayı sağlayan yöntem
…………….. denir?
a) Strahler
b) Shreve
c) Hack
d) Thiessen
e) Topolojik
6- Araçlarımızda kullandığımız navigasyon sistemlerinde ………………….. mekânsal analiz
türüne bir örnektir.
7-Herhangi bir yerdeki orman örtüsünün iki farklı tarih arasında nasıl bir alansal değişim
gösterdiğini ortaya koymak için ……………………… analiz fonksiyonları kullanılır.
8-Bir hava alanının 30 km yarı çağı içerisinde drone uçurmak yasaktır. Drone uçurmanın
yasak olduğu bölgenin sınırını ……………………. analiz fonksiyonları bulunur.
9-Eliznideki renklendirilmiş bir uydu görüntüsünde belirli alanların sınırların tam olarak
bulabilmek için raster görüntüye …………………………. analiz fonksiyonları kullanılır.
10-Birbine komşu noktalar arasındaki sınırı otomatik olarak belirlemek ve bu sınırlara göre
poligonları çizmek için ……………… analiz fonksiyonları kullanılır.

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)d, 4)c, 5)d, 6)Bağlantı/Ağ fonsiyonları 7-Çakıştırma 8-Komşuluk/yakınlık
fonksiyonu ya da tampon bölge analizi, 9-Sınıflandırma 10- Thiessen poligonları/Voronoi
diyagramı
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12. JEOİSTATİSTİK VE MODELLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Temel istatistik
12.2. Jeoistatistik ve Modelleme
12.2.1. Boolean mantıksal işlemleri
12.2.2. İnterpolasyon-Enterpolasyon
12.2.3. SYM-Sayısal Yükselti Modeli (DEM-Digital elevation model)
12.2.3.1.SYM’den akım yönünün ve drenaj ağının belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Jeoistatistiksel modellemenin neden gerekli olduğunu açıklayınız.
Jeoistatistiksel modellemenin temellerini öğreneceğiz.
Jeoistatistiksel modellemeler daha çok hangi vektör türlerine uygulanabildiğini nedenleri ile
brilikte açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Temel istatistik

Temel

istatistiksel Temel

kavramların öğrenilmesi

yöntemleri

istatistiksel
jeoistatistiksel

modellemelerde kullanarak
Boolean mantıksal işlemleri

Boolean

mantıksal Boolean mantıksal işlemleri

işlemlerinin öğrenilmesi

jeoistatistiksel
modellemelerde kullanarak

Sayısal yükselti modeli

Sayısal yükselti modelinin Sayısal
temellerinin öğrenilmesi

yükseklik

modelinden

yapılan

analizleri araştırarak

244

Anahtar Kavramlar
Temel istatistik
Jeoistatistik
Alansal modelleme
Boolean mantıksal işlemleri
Sayısal yükseklim modeli
Drenaj ağı
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Giriş
“CBS sadece onu kullananın hayal gücü ile sınırlıdır” Jack Dangermond, Esri. Etkili bir
alansal analiz için akıllı insanlara ihtiyaç vardır, güçlü bilgisayarlara değil. Bu bölümde
CBS’de kullanılan istatistiksel modellemenin temelleri hakkında bilgiler verilecektir. CBS’de
kullanılan istatistiksel modeller genel olarak yer (Geo) ile ilişkili olduğu için genel olarak
jeoistastik yani yer ile ile gili istastistik olarak isimlendirilir.
12.1. Temel istatistik
CBS’deki jeoistatistiksel modellemeye geçmeden önce temel istatistiksel kavramların
bilinmesi gereklidir. CBS açısından en önemli istatistiksel kavramlar “tanımsal istatistik”
olarak adlandırılan temel istatistiksel değerlerdir. Bu değerler genel olarak ortalama, mod,
medyan, standart sapma, değişim aralığı, maksimum ve minimum değerler, değişim katsayısı
gibi temel istatistik hesaplamaları kapsar. Ancak istatistik çok geniş bir bilim alanı olduğu ve
burada verilen kavramların dışında her alanın kendine özgü istatistiksel hesaplamaları olduğu
unutulmamalıdır.
(Aritmetik) Ortalama: Bir seriyi oluşturan tüm gözlem değerleri toplamının, gözlem
sayısına oranı olarak ifade edilir. Başka bir ifade ile bir istatistiksel serideki gözlem
değerlerinin, etrafında toplanma eğilimi gösterdiği değerdir.
Medyan (Ortanca): Bir seride tam ortaya düşen ve dolayısıyla seriyi iki eşit parçaya bölen
değerdir.
Mod (En popüler) : Bir serideki en çok tekrarlanan değere mod denir.
Değişim aralığı/Dağılım genişliği: Bir serideki en büyük ve en küçük değer arasındaki fark.
Standart sapma: Bir seriyi oluşturan gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının
kareli ortalamasıdır. Verinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür.
Değişkenlik katsayısı: Standart sapma değerinin ortalamanın bir yüzdesi olarak ifade
edilmesidir.
Frekans dağılımları ve bu dağılımları gösteren histogramlar CBS’de kullanılan temel
dağılım ölçütüdür. Histogramları her türlü fiziki ve beşeri unsur için hazırlamak mümkündür.
Frekans dağılımlarına göre oluşturulan histogram grafikleri ele alınan öğenin dağılışı
hakkında önemli bilgiler verir. Histogramlar dağılış özelliğine göre, yani ortalama mod ve
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medyanın değerlerine göre üçe ayrılır. Normal, sağa çarpık ve sola çarpık dağılım. Eğer
ortalama, mod ve medyan değeri aynı olursa dağılım normal olarak isimlendirilir. Eğer
oralama değeri mod ve medyandan büyük olursa sağa çarpık, ortalama mod ve medyandan
küçük olursa sola çarpık olarak isimlendirilir (Şekil 12.1). Frekansların bu tarz dağılımları ele
alınan olayın özellikleri hakkında önemli ip uçları sunar. Örneğin Şekil 12.1’de 3 farklı
alandaki yağışların frekans dağılımları gösterilmektedir. 12.1a’daki frekans dağılımına göre
yıllıktoplam yağışlar hep ortalamanın çevresinde toplanmaktadır. 12.1b’de mod ve medyan
ortalamadan düşüktür. Yani düşük yağışlar daha egemendir. Bununla birlite çok az olmakla
birlikte yüksek yağışlarda görülmektedir. 12.1c’de ise ortalama mod ve medyandan düşüktür.
Yani yüksek yağışların daha egemen olduğu bir dağılış egemendir.

Şekil 12.1. Yağış dağılımlarını (cm) gösteren frekans dağılımları (histogramlar) (a) normal
dağılım, (b) pozitif/sağa çarpıklık, (c) negatif/sola çarpıklık (Llyod, 2010).

Korelasyonlar: İstatistiğin en çok kullanılan kavramlarından bir tanesidir. Küçük “r” harfi ile
gösterilir. Birden fazla değişken arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu açıklarlar. Bu durum yani
değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermesi yer bilimlerinde çok yaygın kullannılmasına neden
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olmuştur. Örneğin yağış ve akım arasında, eğim değerleri ile heyelan yoğunluğu arasında,
yükseklik ile bitki örtüsü arasında vb korelasyonların hesaplanması bu değişkenler arasında
nasıl bir bağlantı olduğunu hızlı bir şekilde ortaya koyar. Korelasyon değerleri -1 ile +1
arasında değişir ve genel olarak saçılma grafikleri ile gösterilirler. Değerin -1’e yakınlaşması
aralarında mükemmel bir ters ilişkinin olduğunu yani bir değer artarken diğer değerin
azaldığını, +1’e yaklaşması iki değişken arasında mükemmel pozitif bir korelasyonun
olduğunu yani birinin değeri artarken diğerininde arttığını gösterir. 0’a (sıfır) yakın olması ise
aralarında bir korelasyonun olmadığını gösterir (Şekil 12.2).

Şekil 12.2. Bazı korelasyon değerlerine ait örnek saçılım diyagramları (URL 33).
12.2. Jeoistatistik ve Modelleme
Jeoistatistik, mekansal ya da zamansal veri kümelerine odaklanan bir bilimdalıdır. Madencilik
faaliyetleri için cevher notlarının olasılık dağılımlarını tahmin etmek için geliştirilen, şu anda
petrol jeolojisi, hidrojeoloji, hidroloji, meteoroloji, oşinografi, jeokimya, jeometalurji,
coğrafya, ormancılık, çevre kontrolü, peyzaj ekolojisi, toprak bilimi ve tarım gibi (özellikle
Hassas tarım olarak) farklı disiplinlerde uygulanır. Jeoistatistik karmaşık bir yapıya sahip
olmakla birlikte en önemli CBS analizleri içerisinde yer alır.
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Modelleme ise jeoistatistiksel hesaplamalar kullaranak gerçek dünyayının bilgisayar
ortamında bir örneğini oluşturulmasıdır.
Raster veriler geometrik olarak karmaşık bir yapıya sahip olmadığı için modelleme işlemleri
genel olarak raster hücreler üzerinden yapılır (Şekil 12.3). Raster hücreler üzerinden toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel hesaplamalar yapılarak yeni haritalar elde edilir. CBS
programları içerisinde vektörel veriler raster veri formatına dönüştürülerek modellemeler
içerisine dahil edilir.

Şekil 12.3. Raster verilerden yapılan temel hesaplama örnekleri (De By, 2000).
12.2.1. Boolean mantıksal işlemleri
1850’li yıllarda George Boole tarafından geliştirilen Boolean kuralları ‘VE’, ‘VEYA’ ve
‘DEĞİL’ temel mantıksal işlemlerinden oluşan sembolik bir sistemdir. George Boole, temel
mantıksal işlemleri kullanılarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve karşılaştırma işlemleri
yapabiliyordu. Başlangıçta pratik olarak görülmeyen sistem, daha sonraları yaygın olarak
kullanılmaya başlandı ve “Boolean Matematiği”, “Boolean Cebiri” veya “Boolean Kuralları”
olarak isimlendirildi. İkili sayı sistemi ile birleştirilen Boolean kuralları, sayısal elektronik
devrelerin (buna bağlı olarak bilgisayarların) temelini oluşturdu. Boolean değişkenleri
arasındaki ilişkileri şekillerle göstermek amacıyla Venn diyagramları kullanılır. Aşağıdaki
şekiller temel Boolean mantıksal işlemlerinin adları ve ne amaçla kullanıldıkları gösterilmiştir
(tablo 12.1 ve Şekil 12.4).
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Tablo 12.1. Boolean mantıksal işlemleri ve işlevleri
İşlem İşlev
AND

Kesişim

NOT

Çıkarma

XOR

Kesişim bölgesini almayacak şekilde birleşim

OR

Birleşim

Şekil 12.4. Temel Boolean mantıksal işlemlerinin iki kümeli Venn diyagramları ile gösterimi
(Heywood vd., 2011)

Şekil 12.5. Temel Boolean mantıksal işlemlerinin üçkümeli Venn diyagramları ile gösterimi
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Örneğin bir konu ile ilgili uygun alan belirlemek istiyorsunuz ve alüvyon ile kaplı ormanlık
alanlar ya da çim ile kaplı killi alanlar uygun lokaliteler karşılık geliyor. Elinizde hem çim,
orman ve göl alanlarını gösteren arazi kullanım haritası hem de alüvyon ve kilin dağılışını
gösteren jeoloji haritası var. Bu durumda uygun arazi koşullarını “(Orman AND Alüvyon)
OR (Çim AND Kil)” mantıksal işlemini kullanarak çok hızlı bir şekilde bulma imkanınız
vardır (Şekil 12.6).

Şekil 12.6. Boolan mantıksal işlemlerin raster verilerine uygulanmasıyla elde edilen uygunluk
haritası (De By, 2000).
12.2.2. İnterpolasyon-Enterpolasyon
CBS ortamında modelleme işlemlerinde kullanılan yöntemlerden bir taneside interpolasyon
yöntemleridir. İnterpolasyon/enterpolasyon, herhangi bir katmanda bilinmeyen noktaların
öznitelik değerlerinin, bilinen noktaların öznitelik değerleri kullanılarak bulunması işlemidir
(URL 34; Şekil 12.7).

Ara değer kestirimi olarak da adlandırılır. Örneğin elimizde

meteoroloji istasyonlarının ölçmüş olduğu yağış değerleri var. Bu istasyonlara göre
meteoroloji istasyonu olmayan bazı alanların yağış değerlerini bulmak ya da Türkiye’de
yağışın alansal dağılış haritasını oluşturmak istiyorsunuz. Bu durumda var olan istasyonların
gerçek ölçüm değerlerine göre enterpolasyon yaparak istasyon olmayan alanların yağışı
tahmin edilebilinir ve tüm istasyonlar arasında enterpolasyon yaparak Türkiye’nin yağış
haritasını oluşturabilirsiniz.
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Şekil 12.7. Noktasal verilerden interpolasyon yaparak elde edilen alansal model haritası (URL
35).
İnterpolasyon yönteminde ara değer kestirimi genel olarak matematiksel modeller kullanılır.
Ancak çok fazla enterpolasyon yöntemi olduğu için elinizdeki veriye göre uygun yöntemi
seçmeniz gerekmektedir. Çünkü her yöntem farklı bir matematiksel model ile ara değer
kestirimi yaptığından dolayı elde edeceğiniz sonuçlar her yöntemde farklı çıkacaktır. Çok
farklı interpolasyon yöntemleri olmakla birlikte en yaygın kullanılanları şunlardır.


Ters Mesafe ağırlıklı (Inverse distance weighted-IDW)



Üçgenlenmiş düzensi ağ (triangulated irregular network (TIN)



Alansal hareketli ortalama -spatial moving average



Kriking



Doğal komşuluk-Natural neighbor



Polinom regresyon



Topogrid
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Şekil 12.9. (Üstte) Aynı verinin farklı enterpolasyon yöntemlerine göre analiz edilmesi (URL
36) (b) Bir alana ait yükselti verilerinin farklı interpolasyon yöntemleri kullanılarak
oluşturulmuş sayısal yükseklik modellerinin görünümü (Mitas ve Mitasova, 1999).
12.2.3. SYM-Sayısal Yükselti Modeli (DEM-Digital elevation model)
Sayısal yükseklik modeli (SYM) topografyanın dijital/sayısal gösterimidir. SYM’deki her bir
piksel sahip olduğu yükseklik değerine bağlı olarak temsil edilir. Yani SYM’ler raster
formatındadır. Sayısal kontur haritalarının, yüksekliği bilinen noktaların enterpolasyon
yöntemleriyle birleştirilmesiyle ya da uydu (radar) görüntülerinden elde edilir.

Şekil 12.8. SYM’nin raster yapısı (Güreşçi vd., 2012)
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SYM tek başına bir yerin morfolojik görünümü hakkında çok önemli bilgiler vermekle
birlikte alansal modelleme çalışmalarının temelini oluşturur. SYM modeline bağlı olarak
herhangi bir ek model ihtiyacı bulunmadan bir çok analiz yapma ve farklı alansal modeller
üretme imkanı vardır. Örneğin herhangi bir SYM’den eğim, bakı, eğrilik, görülebilirlilik,
kabartma, iç ve dış bükeylilik, iç boyutlu gerçek alan ve hacim hesabı, otomatik çıkarımlar,
akarsu ağı, drenaj havzaları gibi çok farklı modeller kolayca üretilebilinmektedir (Şekil 12.9)
Son yıllarda DEM kullanılarak jeomorfolojk birimlerin ortomatik çıkarımı jeomorfometri
olarak isimlendirilen bir alanın doğmasını sağlamıştır (Şekil 12.10).

Şekil 12.9. SYM kullanılarak elde edilen alansal modellere bazı örnekler (a) SYM, (b) eğrilik
ya da eğim şekli(curvature) (c) görülebilirlilik (merkezdeki noktaya göre), (d) güneş
rasyasyonu, (e) havza sınırları, (f) topografik nemlilik, (g) taşkın potansiyeli alanları (h) vadi
tabanından yükseklik (Olaya, ve Conrad 2009).
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Şekil 12.10. Jeomorfometrik yöntemler kullanılarak üretilmiş jeomorfoloji haritası (Gül,
2018)
SYM çalışmalarında en önemli konulardan bir tanesi alansal çözünürlük ve veri kalitesidir.
Bundan dolayı aynı yöntemin farklı çözünürlükteki verilere uygulanmasıyla elde edilen
sonuçlar arasında önemli farklılıklar olabilmektedir. Bundan dolayı SYM analizlerinden en
yüksek çözünürlükteki verinin kullanılması gerçeğe daha yakın sonuçların elde edilmesini
sağlamaktadır (Şekil 12.11).

Şekil 12.11. Farklı çözünürlükteki SYM’ler (a) 90 metre çözünürlüklü SRTM DEM, (b) 30
metre çözünürlüktü SRTM DEM, (c) 1/50.000 ölçekli topografya haritasından üretilen DEM,
(d) 1/5.000 ölçekli topografya haritasından üretilen DEM (Nelson vd., 2009)
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12.2.3.1.SYM’den akım yönünün ve drenaj ağının belirlenmesi
SYM verileri hidrolojik modellerin oluşturulmasında da yaygın olarak kullanılır. Bu bölümde
SYM kullarılarak drenaj ağının nasıl oluşturulduğu hakkında bilgiler verilecektir. SYM
kullanılarak drenaj ağının çıkarılması iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar akım yönü belirleme
ve kümülatif akım birikimnin hesaplanmasıdır.
Akım yönü belirleme (Flow Direction): Grid hücrelerinde yer alan değer, bu hücreye komşu
8 hücreden yükseklik değeri en az olana doğru su akım yönünü gösterir (Şekil 12.12).

Şekil 12.12. Akım yönünün sayısal gösterimi (Güreşçi vd., 2012)
Akış yönünü bilgisayar ortamında ifade etmek için “8 yönlü akım modeli” yani yönleri temsil
eden rakamsal değerler kullanılır. Örneğin bir hücreden akımın doğu yönünde olduğunu
belirtmek için 1, kuzeybatı yönünde olduğunu belirtmek için 32, güneydoğu yönünde
olduğunu belirtmek için 2 kullanılır (Şekil 12.13 ve 12.14).

Şekil 12.13.Yönlerin sayısal gösterimi (Güreşçi vd., 2012)
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Örneğin Şekil 12.14a’da 9 hücreye ait yükseklikler gösterilmiştir. Bu yüksekliklerin komşu
hücrelerinin değerlerine göre her hücre için akım yönü belirlenmiştir (Şekil 12.14b). Ardından
belirlenen yön, o yönü temsil eden sayılara dönüştürülmüştür (Şekil 12.14c).

Şekil 12.14. (a) Gridlerin yükseklik değeri, (b) Gridlerin akış yönünün vektörel gösterimi , (c)
Gridlerin akış yönünün sayısal gösterimi (Güreşçi vd., 2012)
Akım yönü belirlenmasinin ardından her bir grid içerisine toplam kaç gridden akış
gerçekleştiği bulunur. Bu işleme kümülatif akım birikimi (flow accumulation) denir (Şekil
12.15).

Şekil 12.15. Kümülatif akım birikimin hesaplanması (Güreşçi vd., 2012)
Böylece raster verimizdeki tüm hücreler için bir kümülatif akım birikim değeri elde edilmiş
olur. Bu değerin renklendirilmesi ve ardından vektör veriye dönüştürülmesiyle alana ait
akarsu ağı otomatik olarak elde edilmiş olur (Şekil 12.16).
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Şekil 12.16. SYM kullanılarak drenaj ağı elde edilmesinin aşamalarının toplu gösterimi
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Uygulamalar
1-Jeoistatistiğin kullanım alanlarına örnekler araştırınız.
2-Jeoistatistik kullanılarak oluşturulmuş alansal modellere örnekler araştırınız.
3-SYM üzerinden üretilen drenaj özelliklerini araştıran bir makale inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1-Jeoistatistiğin kullanım alanları nelerdir?
2-Jeoistatistik kullanılarak oluşturulmuş alansal modeller nelerdir?
3-Sayısal yükseklik modeli ile akarsu ağının belirlenmesi hangi aşamalardan oluşmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel istatistiksel işlemlerin neler olduğunu, jeoistatistiğin ve alansal
modellemenin neler olduğunu ve nasıl yapıldıklarını, Boolean mantıksal işlemlerinin neler
olduklarını ve SYM üzerinden drenaj ağının nasıl çıkarıldığının temellerini öğrendik
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Bölüm Soruları
1- Bir seride en çok tekrarlanan değere ne ad verilir?
a) Aritmetik ortalama
b) Medyan
c) Mod
d) Değişim aralığı
e) Standart sapma
2- Birden fazla değişken arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösteren ve +1 ile -1 arasında
değişen değere ne ad veirlir.
a) Korelasyon
b) Frekans dağılımı
c) Mod
d) Değişkenlik katsayısı
e) Standart sapma
3- Boolean mantıksal işlemlerinde AND aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
a) Kesişim
b) Ayırma
c) Kesişim bölgesini almayacak şekilde birleşim
d) Çıkarma
e) Hiçbiri

4-Yandaki

Venn

diyagramında

gösterilen

kümenin

Boolean

mantıksal işlemlerine göre ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) A
b) A And B
c) Not A
d) A Or B
e) (A Or B) And Not C

5-SYM üzerinden drenaj özellikleri çıkarılırken kullanılan sayılardan hangisi Doğu yönünü
gösterir?
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a) 1
b) 2
c) 6
d) 16
e) 64
6-İki değişken arasındaki korelasyon değerlerine göre negatif kuvvetli korelasyonlar
………….. değerine yakın olur.
7- Herhangi bir katmanda bilinmeyen noktaların öznitelik değerlerinin, bilinen noktaların
öznitelik değerleri kullanılarak bulunması işlemine …………………………… denir.
8-……………………………., ………………………….. ve ……………………… ara değer
kesitiriminde kullanılan yöntemlerden 3 tanesidir.
9-SYM modelleri üzerinden herhangi bir yerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesini
sağlayan araştırma alanına ……………………. denir.
10-SYM’lerin gerçek dünyayı en iyi şekilde yansıtabilmesi için …………………………..
olmaları gerekir.

Cevaplar
1)c,2)a, 3)a, 4)e, 5)a 6) -1 (Eksi bir), 7) enterpolasyon ya da interpolasyon 8- Ters Mesafe
ağırlıklı, Üçgenlenmiş düzensi ağ, aAlansal hareketli ortalama, Kriking , Doğal komşuluk,
polinom regresyon, topogrid 9-Jeomorfometri 10-Yüksek çözünürlükte
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13. WEB TABANLI CBS ve ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Web tabanlı CBS
13.2. İnteraktif haritalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
WEB tabnlı CBS’nin her geçen gün yaygınlaşmasının nedenini araştırınız.
Günlük hayatta WEB tabanlı CBS uygulamalarını nedere kullandığımız araştırınız.
WEB tabanlı CBS’nin dijital oyunlarda nsaıl kullandıldığını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Web tabanlı CBS

WEB

tabanlı

CBS WEB

kavramının öğrenilmesi

tabanlı

haritaları

araştırıp haritalar üzerinden
uygulamalar yaparak

İnteraktif haritalar

İnterkatif

haritaların Çeşitli konulardaki interaktif

kullanım alanının ne kadar haritalar araştırması yaparak
çeşitli

olduğunun

öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
WEB tabanlı CBS
İnteraktif haritalar
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Giriş
Bu bölümde günümüz sosyal hayatlarının vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmiş olan
web tabanlı CBS hakkında temel bilgiler ve uygulamalarına örnekler verilecektir.
13.1.Web tabanlı CBS
Web tabanlı CBS, internet (bulut) teknolojileri ile CBS teknolojilerinin birleşiminden oluşan,
konumsal bilgi ve harita servislerinin, internet aracılığı ile diğer kullanıcılara aktarımını ve
paylaşımını sağlayan CBS’nin bir alt dalıdır. WEB tabanlı CBS bulut bilişim sistemlerinin,
akıllı araçları yaygınlaşması ve internet hızında meydana gelen artıştan dolayı her geçen gün
yaygınlaşmakta ve uygulamaları çeşitlenmektedir. Bult sistemine bağlı olarak çalıştığı için
Bulut Tabanlı CBS olarak ta adlandırılmaktadır. Ancak WEB tabanlı CBS’yi internet CBS’si
ile karıştırmamak gereklidir. İnternet CBS’sinde bir sunucu aracılığıyla bilgisayarlar birbirine
bağlanırken, Web CBS’sinde kullanıcılar birbirine bağlanır. Örneğin büyük bilgisayar
laboraturlarında, araştırma merkezlerinde ağ üzerinden kullanılan CBS yazılımları internet
CBS’sine örnektir (Şekil 13.1)

Şekil 13.1. Temel CBS türlerinin karşılaştırılması

Web tabanlı CBS sayesinde çok büyük boyutlardaki ya da çok farklı katmanlardaki bilgilerin
tek bilgisayarda tutulması, güçlü donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulması gibi sorunlar
giderilmektedir. Bu sorunlar bulut bilişim olarak adlandırılan sistemler ile giderilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün tanımına göre
bulut bilişim, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun
koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir
(Mell ve Grance, 2011; Şekil 13.2. Örneğin en yaygın kullanılan Google Earth sevisi
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sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki uydu görüntüsüne, ulaşım bilgilerine ve daha bir
çok bilgiye sıradan bir bilgisayar ile ulaşma imkanına sahipsinizdir.Web tabanlı CBS’de
kullanıcılar elde etmek istedikleri ve farklı bir platformda olan bilgilere internet aracılığıyla
ulaşabilmekte, sistemdeki verilere bağlı olarak çeşitli sorgulamalar yapabilmektedirler.
WEB CBS’sinin yaygınlaşmasın bazı temel faktörler önemli rol oynamaktadır. Bunlar;


İnternet bağlantısından dolayı tüm dünyaya ulaşama imkanına sahipsiniz. Bundan
dolayı kendi oluşturmuş olduğunuz haritaları serverlara yükleyerek tüm dünyanın
kullanımına açabilirsiniz.



İnternet

üzerinden

çok

fazla

kullanıcıya

ulaşabilmektesiniz.

Bu

durum

uygulamalarınızın milyonlarca kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktadır. Bu açıdan büyük
bir sosyal iletişim aracıdır.


Kendi bilgisayarınıza pahalı bir CBS programı kurmadan, ücretsiz yazılımlar ya da
internet tarayıcılarıyla çok ucuza ulaşabileceğiniz sistemlerdir.



Kullanımı oldukça basittir ve veriye ulaşmak kolaydır. Normal bir CBS yazılımını
etkili bir şekilde kullanabilmek ve kendi verisinizi oluşturmak çok uzun zaman
gerektirmektedir. Ancak WEB CBS uygulamalarını birkaç dakika gibi çok kısa sürede
kullanmaya başlayabilir ve serverlerin size sağlamış olduğu ücretsiz verileri amacınıza
göre kullanabilirsiniz.
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Şekil 13.2. Bulut bilişim çalışma şeması (Çetin vd., 2013)

13.1.1. Bulut bilişimin avantajları


Düşük donanım ve yazılım maliyeti: En basit bilgisayar, tablet ve telefonlarda
kullanılabilir ve veriye ulaşım için ücretsiz ya da düşük ücretli yazılımlar
kullanılabilir.



Gelişmiş performans: Gerekli tüm işlemler bulut sisteminde yapıldığı için gelişmiş bir
performansa sahiptir.



Anında güncelleme: WEB tabanlı kullanıldığı için güncellemeleri anında alma
imkânınız vardır. Hatta bu güncellemeler birçoğumuzun farkında bile olmadan
gerçekleşmektedir. Bu güncellemeler çoğunlukla ücretsizdir.



Sınırsız depolama kapasitesi: Bulut bileşenleri hem ücretsiz hem de ücretli
seçenekleri ile veri depolama imkânı sağlamaktadır. Bu durum kendi donanımınızda
herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda verilerinizin kaybını engeller



Artırılmış veri güvenliği: Bulut bileşimine kopyalanan veriler birden fazla sunucuya
yedeklendiği için veri kaybı söz konusu değildir.
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İşletim sistemleri ve dosya formatları arasında geliştirilmiş uyum: Hem bilgisayar
işletim sistemleri hem de CBS yazılımları arasında veri aktarımı ve dönüşümü çoğu
zaman sıkıntılıdır. Hatta bazı durumlarda imkansızdır. Ancak bulut bileşim sistemi her
işletim sisteminde ulaşma imkanınız vardır.



Basitlik: Kullanımı oldukça basittir. Kullanıcıların direk sonuçlara ulaşabileceği
kullanımı kolay araçlar içerirler (Yüksel, 2012).

13.1.2. Bulut bilişimin dezavantajları


Sabit internet bağlantısı gerektirmesi: Bulut sisteminin en büyük dezavantajı
internete bağlı olarak çalışıyor olmasıdır. İnternete bağlı olmadığınız zaman bu
sistemlere bağlanma imkanınız bulunmamaktadır.



Düşük hızlarda düzgün çalışmaması: Bulut bileşimi sunucudan yüklü miktarda veri
indirdiği için düşük hızdaki internet bağlantılarında düzgün çalışmaz ya da çok yavaş
çalışır. Örneğin yüklü miktarda raster veri içeren Google Earth programının yavaş
bağlantılarda çalışmaması gibi.



Güvenlik açıkları: En büyük açıklarından birisi güvenlik açığıdır. Çünkü bulut
sistemine yüklediğiniz tüm kişisel bilgileriniz, kötü amaçlar ile kullanabilecek
kişilerin eline geçebilir ya da bu kişiler tarafından silinebilir.



Sistem güncellemeleri: Bu durum bulut sistemi ile bilgisayarınızda bu sistemle
ulaşmak için kullandığını program versiyonları arasında farklılık olduğunda ortaya
çıkan bir durumdur. Sistem güncellemesinin yapılmadığı durumlarda veri tabanı
düzgün çalışmayabilir ya da bazı durumlarda hiç çalışmayabilir. (Yüksel, 2012).

13.2. WEB tabancı CBS uygulamalarına örnekler-İnteraktif haritalar
Web tabancı CBS uygulamalarının birçoğunda temel altlık katmanları aynıdır. İnternetteki bir
çok interaktif harita Microsoft tarafından geliştirilmiş Bing map, Google tarafından
geliştirilmiş olan Googleearth ve Google maps ya da Openstreetmap, ArcGIS online, Mapbox
gibi haritaları altlık olarak kullanıp, bunların üstüne kendi katmanlarını eklemektedirler (Şekil
13.3). Çoğu uygulama temel birkaç fonksiyon üzerine kurulmuş olmakla birlikte klasik CBS
yazılımlarının yapabildiği çoğu işlem WEB tabanlı CBS’de de yapılabilir. Aşağıda örnekleri
her geçen gün artan WEB tabanlı CBS uygulamalarına bazı örnekler verilmiştir.
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Şekil 13.3. WEB tabanlı CBS modeli (URL 37)

ArcGIS’in online
ArcGIS ortamında yapılmış bir çok haritaya online ulaşabileceğiniz, küresel olarak 10 farklı
altlık

haritayı

kullanabileceğiniz

ve

kendi

ürettiğiniz

haritaları

da

online

hale

dönüştürebileceğiniz bir sitedir.
Adres: https://www.esriturkey.com.tr/tr-tr/urunler/arcgis-online/genel-bakis

Şekil 13.4. ArcGIS’in onlinedan bir görünüm
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Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (The European Forest Fire Information System)
Avrupa’daki ve tüm dünyadaki orman yangınlarını önceden tahmin etmek için kurulmuş bir
sistem. Sistem içerisinde birçok yangın indisinin alansal ve zamansal değişimi harita ve
grafikler ile incelenebilir.
Adres: http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/

Şekil 13.5. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminden bir görünüm
Küresel Orman İzleme (Global Forest Watch)
Küresel orman örtüsünün 2001-2014 yılları arasındaki değişimin izlenebildiği, ülkeler ve iller
bazında orman örtüsü bilgilerine ulaşabileceğiniz bir site
Adres: http://www.globalforestwatch.org/

Şekil 13.6. Küresel Orman İzlemeden bir görünüm
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Earth Explorer
ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) tarafından geliştirilmiş çok çeşitli raster verilerini
(uydu görüntülerini, sayısal yükseklik modellerini, hava fotoğraflarını) ücretsiz olarak
indirebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama içerisinde Landsat görüntüleri gibi geçmişe
yönelik verileri de indirebilme imkanınız vardır.
Adres: http://earthexplorer.usgs.gov/

Şekil 13.7. Earth Explorer’dan bir görünüm
Avrupa çevre ajansı (European Environment Agency)
İçerisinde tarım alanlarından, hava kirliliğine, iklim değişikliğinden arazi kullanımına,
biyoçeşitlilikten ekosistemlere kadar çok değişik konularda interaktif haritalar bulabileceğiniz
bir site.
Adres: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

Şekil 13.8. Avrupa Çevre Ajansı sayfasından bir görünüm
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İto World
“Veriler ile daha iyi kararlar verip dünyaya yardım etmek (Helping the world make better
decisions with data)” sloganıyla hareket eden sitede tarihten tarıma, ulaşımdan akarsulara
kadar çok çeşitli konularda interaktif haritalara ulaşabilirsiniz.
Adres: http://product.itoworld.com/map/main

Şekil 13.9. İto World katmanlarından bir görünüm
National Geographic
National Geographic’in interaktif harita sitesi, çok çeşitli katmanları kullanma, çizgi, nokta ve
alansal öğeleri ekleyerek kendinize ait haritaları oluşturma ve A3 boyutunda çıktı alma
imkanı var.
Adres: http://mapmaker.nationalgeographic.org/

Şekil 13.10.National Geographicden bir görünüm
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Su baskını haritası (Flood map)
WEB tabanlı CBS uygulamaları içerisinde en çok kullanılan uygulama türlerinden bir tanesi
doğal afet uygulamalarıdır. Özellikle meteorolojik kökenli doğal afet risk haritaları günlük
olarak güncellendiği için kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu sitede
belirlenen yükseklik miktarlarına göre olası deniz seviyesi artışlarında kıyılarda meydana
gelebilecek su baskınlarının alanlarını göstermektedir. Yükseklik verileri Nasa’nın 90
metrelik SRTM görüntülerinden elde edilmiştir.
Adres: http://www.floodmap.net/

Şekil 13.11. Floodmap’ten bir görünüm
Amerikan Yardım Sitesi (USAID-From the American People)
Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm ülkelere yaptığı yardımın yıllık değişimini yani ülkelerin
ABD’ye olan borçlarının yıllık değişimini vermektedir. Aynı zamanda borçların sektörlere
göre değişimi hakkında bilgilerde bulunur. Ancak sitesinin bir dezavantajı bulunmaktadır.
Sitede gösterilen yardımlar dolar cinsinden gösterilmekle birlikte aslında yardımlar çoğu
zaman direk parasal olarak yapılmamaktadır. Örneğin bazı ülkelere yapılan askeri malzeme
gönderimlerinin parasal olarak yansıtılması gibi.
Adres; https://explorer.usaid.gov/aid-trends.html
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Şekil 13.12. USAID sitesinden bir görünüm
Kuşların göçleri
İnteraktif haritacılık bilimsel araştırmalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli
canlıların hareket özelliklerinin incelenmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konulması,
dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim insanlarının aynı çatı altında toplanıp verilerini
paylaşması gibi uygulamalar bilimsel amaçlı WEB CBS’sinin kullandığı başlıca
uygulamalardır. Aşağıda bu uygulamalara azı örnekler yer almaktadır.
a-Migration in motion, Kuzey ve Güney Amerika’daki memelilerin, kuşların ve amfibilerin
göçlerinin iklim değişikliklerine bağlı olarak nasıl bir değişkenlik göstereceğini ortaya
koymak amacıyla 2954 türün göç hareketleri modellenerek oluşturulmuştur.
Adres: http://maps.tnc.org/migrations-in-motion/#5/36.967/-100.920

Şekil 13.13. Migration in motion’dan bir görünüm
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b- Globe of bird migration GPS sistemi takılı olan 11 tür kuşun göç rotalarının takibi için
geliştirilmiş bir sitedir. Sitede her kuş türü hakkında temel bilgilere ulaşma imkanı da vardır.
Göç rotaları aylık olarak izlenebilmektedir.
Kaynak: http://globeofbirdmigration.com/

Şekil 13.14. Globe of bird migrationdan bir görünüm

Deprem haritaları
WEB CBS’sinin doğal afetler alanında en sık kullanıldığı alan depremlerdir. Anlık deprem
bilgilerinin paylaşıldığı çok fazla site bulunmaktadır. Örneğin ülkemizdeki depremlere hem
anlık gerçekleşenler hem de geçmişte gerçekleşenler şeklide Kandilli Rasathanesinin internet
sitesinde online harita ve veri olarak ulaşabilirsiniz. Aşağıda depremler ile ilgili sitelere bazı
örnekler verilmiştir.
Kandilli rasathanesi web sitesi: http://udim.koeri.boun.edu.tr/zeqmap/osmap.asp.
a-Gplates: Plakaların hareketlerini gösteren interaktif harita
Aşağıdaki sitede ise plakaların ortalama hızlarına göre jeoloji devirler içerisindeki plaka
hareketlerine ulaşabilirsiniz. Haritadaki her nokta için jeolojik zamanlardaki hareket hızları
grafiksel olarak da görülebilir. Haritayı 3D, 2D ya da yatay olarak ayarlamak imkanı vardır.
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Adres: http://portal.gplates.org/cesium/?view=rift_v

Şekil 13.15. Gplates’ten bir görünüm
b-Gerçek zamanlı deprem haritaları
Gerçek zamanlı deprem haritaları, depremlerin gerçekleştiği alanları, derinliğini ve oluşum
tarihlerini göstermektedir. Bu bilgilere aşağıdaki sitelerden ve bunlara benzer sitelerden
ulaşılabilir.
https://www.mapbox.com/bites/00267/
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/jsmap.php
http://quakes.globalincidentmap.com/

Şekil 13.16. Mapbox destekli deprem izleme sitesinden bir görünüm
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Meteorolojik tahmin
Meteorolojik koşullar günümüzdeki yaşantımız etkileyen temel koşullardandır. Özelliikle
meteorolojik afetlere hazırlanmamış açısından olayların öncesinden tahmini önemlidir. Bu
açıda meteorolojik afetler diğer afet türlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Buda tahmin
edilebilirliktir. Çünkü hem istasyon hem de uydu gözlemlerinin sağladığı verilere göre
meteorolojik olayları bir hafta öncesine kadar tahmin etme imkanımız bulunmaktadır. Bundan
dolayı meteorolojik koşulların tahmini için çok fazla site bulunmaktadır. Aşağıda bunlara bazı
örnekler verilmiştir.
a-Tropikal tidbits, farklı iklim modelleri ile farklı iklimsel parametrelerin saatlik
değişimlerini veren, okyanusların sıcaklık tahminlerini veren hava tahmin sitesidir
Adres: http://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/

Şekil 13.17. Tropikal tidbits’den bir görünüm
b-Dark sky, sıcaklık, yağış, rüzgar, nemlilik, basınç gibi iklimsel parametrelerin küresel
hava tahmini saatlik olarak görebileceğiniz bir site.
Adres: https://maps.darksky.net/

281

Şekil 13.18. Dark sky’dan bir görünüm
c-Windy tv
3 farklı modele göre (ECMWF, GFS, NEMS) sıcaklık, yağış, rüzgar, nemlilik, basınç gibi
iklimsel parametrelerin küresel

hava tahmini saatlik olarak görebileceğiniz bir site. Bir

öncekinden farklı olarak rüzgar akışlarını hareketli bir şekilde görebilir ve rüzgar katmanının
üstüne diğer parametreleri katman olarak ekleyebilirsiniz.
Adres: https://www.windytv.com/?45.151,-9.668,4

Şekil 13.19. Windy tv’den bir görünüm
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Küresel hava kirliliği (Global ambient air pollution)
Meteorolojik olayların tahmini gibi çevre kirliliğinin özellikle hava kirliliğinin tahminide çok
önemlidir. Dünya sağlık örgütü tarafından hazırlanan bu sitede 2014 yılı hava kirliliği haritası,
nüfus verileri ile birlikte gösterilmektedir.
Adres: http://maps.who.int/airpollution/

Şekil 13.20. Global ambient air pollution’dan bir görünüm

Dünya nüfusu tarihi (World Population History)
Dünya tarihide online haritalarda kullanılan yaygın konulardan bir tanesidir. Özellikle ele
alınan konunun tarihsel süreç içerisindeki değişimini hareketli animasyonlar şeklinde
görebilmemiz bu siteleri diğer sitelerden ayırmaktadır. Aşağıdaki site dünya nüfusunun
değişimi ve bu değişimi etkileyen olayları tarihsel bir süreç içerisinde incelemenizi
sağlamaktadır.
Adres: http://worldpopulationhistory.org/map/1/orthographic//0/0/
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Şekil 13.21. World Population History’den bir görünüm

İned = Fransa Demografik çalışmalar enstitüsü,
Nüfus ve göç ile ilgili çok fazla veriye hem grafiksel hem de harita olarak ulaşabileceğiniz bir
site. Verileri hem bölgesel hem de yıllık olarak düzenleme imkanınız var. Aynı zamanda
dünya toplam nüfusunu canlı olarak izleme imkanınız var.
Adres:

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/graphs-maps/interactive-world-

maps/
Ayrıca http://luminocity3d.org/WorldCity/#5/40.263/32.212 sitesinden Dünya nüfusunun
1950-1990-2015 ve 2030 tahmini nüfus dağılışları görülebilir. İller bazında nüfus artış
grafiklerine ulaşılmaktadır.
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Şekil 13.22. İned’den bir görünüm

Dünya ekolojik bölgeler haritası
250 m çözünürlüklü raster haritalara göre oluşturulmuş tüm Dünyayı gösteren ekoloji bölgeler
haritasıdır.
Adres: http://ecoexplorer.arcgis.com/eco/maps.html

Şekil 13.23. Dünya ekolojik bölgeler haritasından bir görünüm
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Orman örtüsü değişimi (Global Forest Change):
Orman örtüsü iklim değişikliği ile birlikte önemi her geçen gün artan bir konudur. Ancak
artan insan nüfusu ile birlikte artan orman ürünler, yeni tarımsal alan ve yeni yerleşim alanı
ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak ormanları tahrip etmektedir. Bundan dolayı orman
örtüsündeki değişimin takip edilmesi oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Aşağıdaki
sitede orman örtüsünün küresel değişimini görebilmektesiniz.
Adres: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

Şekil 13.24. Orman örtüsü değişimi haritasından bir görünüm

Türkiye’den bazı online harita siteleri
a- Geodata, Orman ve Su işleri Bakanlığı (Geodata)
Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından yapılan bu sitede 300’den fazla katman üzerinden
Türkiye hakkındaki bilgilere ulaşma imkanı vardır.
Adres: http://geodata.ormansu.gov.tr/
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Şekil 13.25. Geodata’dan bir görünüm
b- Atlas
Atlas API, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde
2013 yılında gerçekleştirilmiş olan Veri İşçiliği Projesi kapsamında, Bakanlığın Tüm Coğrafi
Verilerinin Web Tabanlı bir CBS Uygulamasında gösterilmesi ve sorgulanmasını amaçlayan
ATLAS Uygulamasının bir türevidir. ATLAS API ile tüm Bakanlık birimleri, web tabanlı
CBS uygulamasına ihtiyaç duyduklarında kolay bir şekilde, Bakanlık Altlıklarını da
kullanarak kendi web sitelerinde harita uygulaması açabilirler.
Adres: http://www.atlas.gov.tr/

Şekil 13.26. Atlastan bir görünüm
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c Hava fotoğrafları arşiv sistemi
Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmış ve ihtiyacınız olan hava fotoğraflarını
sorguyabileceğiniz, ön izleme olarak görebileceğiniz bir uygulamadır.
Adres: http://www.hgk.msb.gov.tr/hava-fotografi-arsiv-bilgi-sistemi

Şekil 13.27. Hava fotoğrafları arşiv sisteminden bir görünüm
d- Gezgin
Türkiye’nin kendi yergözlem uydularından (Göktürk) çektiği görüntülere ücretsiz olarak
ulaşıp indirebileceğiniz ve gerektiğinde sipariş verebileceğiniz bir uygulamadır.
Adres: www.gezgin.gov.tr
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Şekil 13.28. Gezginden bir görünüm
İhtiyaç haritası
Türkiye'de yardıma muhtaç insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş bir
site. Özellikle giysi ve kitap konularında yardım isteyen bir çok yere ve ihtiyaç sahibi kişinin
iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Adres: http://www.ihtiyacharitasi.org/

Şekil 13.29. İhtiyaç haritasından bir görünüm.

289

Uygulamalar
1-İnteraktif haritaların temel özelliklerini araştırınız.
2-En az 3 farklı interaktif harita sitesini inceleyerek ne gibi içeriklere sahip olduğunu
listeleyiniz.
3-Masaüsüt CBS uygulamanızda oluşturmuş olduğunuz bir haritayı ArcGIS online sitesini
kullanarak bulut sistemine yükleyiniz.
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Uygulama Soruları
1-İnteraktif haritaların temel özelliklerini nelerdir?.
2-İneraktif bir haritanın tasalarnmasının hangi süreçlerden geçmektedir?

291

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde WEB tabanlı CBS’nin ne olduğunu, Diğer CBS türleriniden farkının ne
olduğunu ve bazı interaktif haritalar üzerinden web CBS’sinin kullanım alanlarının neler
olduğunu örnekleri ile öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- …………………….. sayesinde çok büyük boyutlardaki ya da çok farklı katmanlardaki
bilgilerin tek bilgisayarda tutulması, güçlü donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulması gibi
sorunlar giderilmektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
a) İnternet CBS
b) WEB tabanlı CBS
c) Deskop CBS
d) El tipi CBS
e) Hiçbiri
2-İnternat aracılığıyla kullandığımız haritalara ne ad verilmektedir?
a) Tematik harita
b) Siyasi harita
c) İnteraktif harita
d) Topografya haritası
e) Kabartma haritası
3-Aşağıdaki sitelerden hangisi uydu görüntülerini ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir sitedir?
a) Flood map
b) İto World
c) Earth Explorer
d) Global Forest Watch
e) European Environment Agency
4- Aşağıdakilerden hangisinde iklim ile ilgili verileri paylaşan sitelerdendir?
a) Foreign aid explorer
b) İto World
c) Globe of bird migration
d) Gplates
e) Tropikal tidbits
5-Veri İşçiliği Projesi kapsamında oluşturmuş olduğu site aşağıdakilerden hangisidir
a) Atlas
b) Gezgin
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c) Geodata
d) GIS data
e) Hiçbiri
6-Bir bilgisayar laboratuvarında ana bilgisayardaki yazılımın internet bağlantısıyla
laboratuvar içerisindeki diğer bilgisayarların kullanımına ……………………… denir.

7-

Anında

güncelleme,

düşük

donanım

ve

yazılım

maliyeti

bulut

sisteminin

………………………………….larıdır.
8- Sabit internet bağlantısı gerektirmesi, düşük hızlarda düzgün çalışmaması bulut sisteminin
………………………………….larıdır.
9-Türkiye’nin yergözlem uydularından çektiği görüntülerin ücretsiz olarak paylaşıldığı
uygulamaya ……………………… adı verilmektedir.
10- …………………… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü'nde 2013 yılında gerçekleştirilmiş olan Veri İşçiliği Projesi kapsamında
hazırlanan sitenin adıdır.

Cevaplar
1)b, 2)c,3)c, 4)e, 5)a, 6-İnternet CBS’si, 7-Avantaj 8-Dezavantaj 9-Gezgin 10-Atlas
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14. CBS YAZILIMLARI, CBS’NİN KULLANIM ALANLARI VE GELECEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. CBS yazılımları
14.1.1. CBS yazılım tipleri
14.2. Coğrafi bilgi sistemi uygulamaları
14.2.1. CBS’nin kullanım alanları-örnekler
14.3. CBS’nin geleceği
14.3.1. DRONE (insansız hava araçları) teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. En çok kullanılan CBS yazılımlarının neler olduğunu araştırınız.
Dronların CBS içerisinde ne tür amaçlar ile kullanıldığını araştırınız.
Ulusal çalışmalardan CBS’nin hangi konularda kullanıldığını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
CBS’nin

yazılımları

kullanım alanları

ve CBS’nin

yazılım

yazılımları

ve

kullanım alanları hakkında kullanım alanları ile ilgili
bilgi kazanılması

CBS’nin geleceği

türleri CBS’nin

olarak araştırma yaparak

CBS’nin gelecekte nasıl bir CBS ile ilgili teknolojik
değişim
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Giriş
Bu bölümde CBS’nin temel yazılım programlarının neler olduğu, ne tür alanlara uygulandığı
ve geleceğinin nasıl olacağı ile ilgili temel bilgilere yer verilecektir.
14.1. CBS yazılımları
Yazılımlar CBS'nin 5 temel bileşeninden bir tanesidir. CBS yazılımları piyasası özellikle
1970-1980'lerde büyüdü. 1980'lerin sonlarına doğru kullanımı daha da kolaylaştırıldı.
Günümüzde de özellikle GPS, navigasyon ve internet uygulamalarının daha ulaşılabilir
olması nedeniyle bu yazılımlar çok fazla sayıda insan tarafından kullanılmaya başlanmış ve
önemli yazılım alanlarından bir tanesi haline gelmiştir (Şekil 14.1). Günümüzde temel CBS
fonksiyonları dışında kişisel yazılımlar sayesinde CBS yazılımlarının kapasitesi oldukça
genişlemiş durumdadır.

Şekil 14.1. CBS şirketlerinin 2003'deki pazar payları (Longley vd., 2005).
Coğrafi bilgi sistemleri yazılımları teknoloji ve internet imkanlarından dolayı her geçen gün
çeşitlenmektedir. Aşağıda temel CBS yazılım türleri hakkında bilgiler verilecektir.
14.1.1. Masaüstü (Desktop) yazılımları
Bunlar 1990'ların ortalarından itibaren en çok kullanılan, kişisel bilgisayarlarınızda
kullanabileceğiniz, kendi verilerinizi üretebileceğiniz, sorgulamalar, alansal analizler
yapabileceğiniz ve sonuçları çıktı olarak görsel hale getirebileceğiniz yazılımlardır. Ortalama
maliyetleri 1500 dolar civarında olmakla birlikte son yıllarda ücretsiz yazılımlarda ortaya
çıkmış ve bu ücretsiz yazılımlar CBS piyasasında oldukça yüksek kullanıcı sayılarına
ulaşmıştır. Genelde masaüstü uygulamaları temel bir ekran görüntüsüne sahip olup (Şekil
14.2), hepsinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Başıca masaüstü yazılımları şu
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şekildedir: ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, Mapinfo, Global Mapper, GeoMedia, Manifold,
SAGA GIS, SmallWorld, ILWIS, IDRISI, AutoCAD, GeoDA, gcSIG, Bentley Map, Golden
Software, uDig, MapWindow GIS, Maptitude, MapMaker Pro, WhiteBox Geospatial
Analytical Tool, XMap JUMP GIS, Falcon View, Super GIS, Microlimages, Maprite, Tatuk
GIS, Orbis GIS, Kosmo (URL 38).

Şekil 14.2. Tipik bir masaüstü CBS yazılımının arayüzü (Steiniger vd., 2010)

14.1.2. Server CBS-Merkezi CBS
Daha fazla kullanıcıya hitap eden, daha çok görüntüleme ve sorgulama için kullanılan
sistemlerdir. İnternet CBS'si olarak da bilinir. Özellikle çok kullanıcılı laboratuarlarda
kullanılır. Her bilgisayar için yazılım almak yerine ana bilgisayara alınan tek bir lisans ile
kullanılır. Bundan dolayı daha düşük maliyetlidir.
14.1.3. Elle tutulan ya da Mobil CBS:
Temel olarak arazi koşullarında veri toplamayı sağlayan GPS’leri içeren, el ile taşınabilinen
(Hand-held) ortalama maliyeti 500 dolar civarında olan yazılımlardır. Bu yazılımlar kendi

donanımlarına sahip olabildikleri gibi, örneğin GPS sistemleri gibi, akıllı telefon ve
tabletlerde kullanılan uygulamaları da bulunmaktadır. Örneğin Mappt, ArcPad, Fugawi,
HGIS, MapXtend, PocketGIS, MobileGIS, NextGIS Mobile bu tür yazılımlardan bir kaçıdır
(URL 39).
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Bu temel yazılımların yanı sıra birçok programın altında çalışan ve kendi araçlarınızı
yazabileceğiniz programlar bulunmaktadır (Developler GIS). Bu temel ayrımların yanı sıra
özellikle internet teknolojisinin yaygınlaşması yazılım türlerini de çeşitlendirmektedir (Şekil
14.3).

Şekil 14.3. CBS yazılım türleri (Steiniger, vd., 2010)
Yazılım türü çeşitliliği fazla olmakla birlikte, daha çok kişisel kullanıma hitap eden masaüstü ve
server CBS yazılımları en fazla kullanıcı sayısına sahip yazılım türleridir (Şekil 14.4)

Şekil 14.4. Farklı CBS yazılım türlerinin tahmini kullanıcı sayıları (Longley vd., 2005).
14.2. Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Dersin en başından beri belirttiğimiz gibi CBS her geçen gün günlük hayatımızın vazgeçilmez
unsurlarından bir tanesi olmaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıma alanları bilgisayar,
insansız hava araçları, uydu teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak her geçen gün
artmaktadır. Özellikle daha doğru karar verme üzerindeki etkisinden dolayı her geçen daha
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fazla kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. CBS günümüzde neredeyse her alanda
kullanılmakla birlikte en yaygın kullanıldığı alanları aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.
CBS uygulamalarının diğer bir özelliği de, aslında yapılan işlem genelde aynı işlemler
olmasına rağmen, genellikle uygulama alanlarına göre de değişik isimlerle ifade edilmeleridir.
Örneğin; Arazi bilgi sistemi, Kent bilgi sistemi, Toprak bilgi sistemi, Kampüs bilgi sistemi
gibi.
Tablo 14.1. CBS’nin yaygın olarak kullanıldığı alanlar


Enerji iletim hatları



Sağlık



Tarım



Ticaret



Yer Bilimleri



Ormancılık



Telekomünikasyon



Askeri İstihbarat



Yerel Yönetimler



Taşımacılık



Harita Yapımı



Risk Yönetimi



Maden Arama



Arazi Kullanımı



Araç takip sistemleri



Güvenlik



İmar ve Kadastro



Dijital oyunlar……..

CBS’nin kullanım alanı tamamen kullanıcının hayal gücü ve yeteneğine bağlı olduğu sınırlamak
mümkün değildir. Ancak kullanım alanlarının daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda bazı temel alanlar
içerisinde ne gibi konularda kullanıldığı maddeler halinde belirtilmiştir.

Tarım alanında


Tarımsal üretim miktarının tahmininde



Tarımsal üretimin yeterli olmadığı alanların belirlenmesinde



Alanların tarımsal potansiyellerinin belirlenmesinde



Tarıma bağlı yaşanan kirlilikleri ortaya çıkarmada



Sulama çalışmalarında



Tarımsal kuraklık çalışmalarında
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Şekil 14.5. CBS ortamında hazırlanmış bir tarım potansiyeli haritası
Astronomi konularında


Astreoid araştırmalarında



Gezegenlerin araştırılması ve haritalanmasında:



Örneğin Samanyolu araştırmalarında, Marsın haritalanması, Marsta su aramaları

Şekil 14.6. Astronomik gözlem alanı uygunluk haritası (Aksaker vd. 2015)
Arkeoloji alanında


Kayıp şehirlerin aranmasında



Arkeolojik alan çalışmalarında



Eski dönemlerin haritalanmasında
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Şekil 14.7. Arkeolojik duyarlılık haritası
İklim ve iklim değişimi alanında


İklim bölgelerinin haritalanmasında



İklim değişikliğin etkilerinin araştırılmasında



Deniz seviyesi değişimlerinin araştırılmasında



Hava kirliliği araştırmalarında



Hava tahmininde



İklim indislerinin dağılışında

Şekil 14.8. 1990 yılına göre 2030 yılında hava sıcaklığının ne kadar değişeceğinin tahmini
Suç konusunda
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İşlenen suç türlerinin alansal dağılışlarında



Kazaların haritalanmasında

Şekil 14.9. Washinton’daki cinayetlerin ve cinayet sırasında kullanılan aletlerin alansal
dağılışı
Afetler konusunda


Her türlü afetin alansal dağılışında



Sel, taşkın, fırtına gibi afet tahminlerinde



Orman yangını gibi afet tahminlerinde



Volkanik alanların dağılışında



Depremlerin dağılışında

Şekil 14.10. Fırtınalar, su baskınları, depremler ve heyelanlara bağlı olarak gerçekleşebilecek
ölüm riskinin alansal dağılışı
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Ekoloji ve doğa koruma konusunda


Habitatların sınıflandırılmasında



Habitatların planlanmasında



Mikro iklim çalışmalarında



Biyocoğrafya çalışmalarında



Hayvan gözlerinin izlenmesinde



Orman alanlarındaki alansal değişimin izlenmesinde

Şekil 14.11. ABD’nin karasal ekolojik sistemlerinin alansal dağılışı
Su kaynakları (Akarsu, göl, deniz ve okyanus) araştırmalarında


Bu ortamların özelliklerinin araştırılmasında



Özellikle tatlı su (akarsu ve göl) planlamalarında



İklim değişimlerinin bu ortamlara olan etkilerinin araştırılmasında
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Şekil 14.12. Avusturalya’nın yüzey suyu yönetim alanları
Maden ve enerji araştırmalarında


Nükleer enerji risk alanlarının belirlenmesinde



Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli araştırmalarında



Maden alanı tespit araştırmalarında

Şekil 14.13. ABD’nin jeotermal enerji potansiyeli haritası
14.2.1. İnsansız hava araçları (İHA) teknolojileri
CBS gerçek dünyayı bilgisayar ortamında vektör ve raster veriler ile telsim etmeye çalışır. Bu
işlemi yaparken de verinin kalitesi oldukça önemlidir. Ne kadar kaliteli veri elde edebilirseniz
gerçek dünyayı o kadar iyi modelleyebilirsiniz. Bundan dolayı uydu görüntülerinin
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çözünürlükleri her geçen gün artmaktadır. Ancak yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinin
henüz

yeterince

ulaşılabilir

olmamasından

ve

gelişen

teknolojiden

dolayı

CBS

uygulamalarında insansız hava araçları (İHA) çok hızlı bir giriş yapmıştır. Bundan dolayı bu
bölümde İHA-drone teknolojisi hakkında kısaca bilgi verilecektir.
Yaygın adıyla drone, uzaktan kontrol edilebilen bir tür uçak teknolojisi olup insansız hava
aracı (İHA) anlamına gelmektedir. Boyutları uçak boyutundan birkaç cm boyutuna kadar
değişmektedir. İlk olarak savaşta kullanılmak için üretilen dronlar, hem maliyetinin düşmesi,
boyut, sensör, kamera çeşitlerinin ve hobi amaçlı kullanımının artması, gibi nedenlerden
dolayı artık günlük hayatımızın içerisine iyice girmiştir ve son yıllarda CBS çalışmalarının da
temel veri elde etme yöntemlerinden bir tanesi haline gelmiştir.
İHA’lar çok farklı boyut ve özelliklere sahip olduklarından dolayı bugüne kadar çok farklı
sınıflandırmalar yapılmıştır. Sivil Havacılık tarafından ağırlıklarına göre 4 sınıfa
ayrılmışlardır. Bunlar azami kalkış ağırlığı 500 gr-4 km arasında olanlar İHA0, 4-25 km
arasında olanlar İHA1, 25-150 km arasında olanlar İHA2 ve 150 kg’ın üstünde olanlar İHA3
olarak sınıflandırılmışlardır (URL 40). Ancak özellikleri dikkate alındığında 6 ana grup
altında 54 farklı tür ayırımı yapılmıştır (Hassanalian ve Abdelkefi, 2017; Şekil 14.14)

Şekil 14.14. Temel İHA türleri (Özcan vd., 2019)
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Kontrol mekanizmasına göre İHA'lar iki sınıfa ayrılır: İlki uzaktan kumanda edilerek uçan,
diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen
İHA’lar. Bazı modeller ise her iki fonksiyonu kendi içerisinde barındırmaktadır.
Sensör özelliklerine göre uydu görüntülerinde olduğu gibi İHA’larda aktif ya da pasif
sensörlere sahip olabilirler.

Şekil 14.15. Aktif ve pasif sensörlü İHA’lar

İHA’lar harita ve araştırma çalışmalarında kullanılmakla birlikte hobi amaçlı kullanımının
yaygınlaşması ile birlikte bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin özel yaşam
alanlarını daraltması ve güvenlik problemleri çıkarmasından dolayı birçok yerde dron
uçurmak ya yasaklanmış ya da özel izne tabi tutulmuştur. Hava alanlarında uçuş güvenliğini,
sınır bölgelerinde ise ülke güvenliğini tehdit etmiştir. Bundan dolayı uçuş yapılacak alanların
uçuşa yasak bölge (No fly zone) içerisinde olup olmadığı uçuş öncesinde mutlaka kontrol
edilmelidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu İHA yönetmeliğinde
her İHA türünün nerelerde yasak olduğu ile ilgili maddeler açıklanmıştır (URL 40).
Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından her valilik ve kaymakamlık kendi sınırları içerisinde
uçuşa yasak bölgeleri kendi internet sayfalarında ilan etmişlerdir. Özellikle hava alanlarına
yakın alanlarda, askeri bölgelerde, koruma bölgelerinde, yerleşim birimlerinde yapılacak
uçuşlarda mutlaka yetkili kurumlardan izin alınması gerekmektedir.
14.2.2. İHA fotogrometrisi
İHA teknolojisinin CBS’deki kullanım alanlarının başında haritalama çalışmaları gelmektedir.
Bu tür haritaların en yaygın kullanıldığı alanların başında ise yerbilimleri gelmektedir.
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İHA’ların cm çözünürlüğünde ve konumsal olarak cm hassasiyetinde görüntü oluşturabiliyor
olması yerel ölçekte yapılan çalışmalarda yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır.
İHA’lar, fotogrametrik veri üretimi amacıyla anlık veri üretimi ve görüntülenmesini, hızlı veri
analizi ve buna bağlı olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır (Uzar ve Özdemir,
2019). İHA fotogrametrisi, İHA kullanılarak hava fotoğraflarının elde edildiği bir
fotogrametrik veri üretim yöntemidir. İHA'lar genel olarak dijital kamera, GPS ve mevcut ise
lazer tarama verileri kullanılarak bir nesne ya da yüzeyin uzaklığını ölçen aktif algılama
sensörü olan LiDAR entegrasyonundan oluşan bir platformdur (Uzar ve Özdemir, 2019).
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Şekil 14.16. İHA ile ile fotogrametrik veri üretimi iş akışı (Uzar ve Özdemir, 2019)
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İHA ile ortofo oluşturmak için yapılan uçuşlar genel olarak önceden belirlenmiş bir hat
içerisinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Görüntüler hava fotoğraflarında olduğu gibi hem
ileri (ön örtüşme) hem de yanlara doğru bindirmeli (yan örtüşme) olarak alınır. Uçuş
esnasında drone tarafından çekilen her bir fotoğrafın koordinatları da kaydedilir (Şekil 14.17).
Ancak hassas bir haritalama için yer kontrol noktalarına (Ground control point- GCP) ihtiyaç
vardır ve hassas bir kordinatlandırma için en az 10-15 yer kontrol noktasının ölçülmesi
gerekmektedir(Şekil 14.16). Yer kontrol noktaları arazideki çalışma süresini zorlaştırdığından
ve engebeli araziler bazı durumlarda yer kontrol noktası alınması mümkün olmadığından
dolayı yeni İHA’larda RTK’lı (gerçek zamanlı kinematik- real time kinematik-RTK) GPS
sistemleri geliştirilmiştir. İHA içerisine entegre edilen bu sistemler ile hassasiyeti yüksek
verileri elde etmek daha da kolaylaşmıştır. Uçuş sonrasında alınan görüntülerin bilgisayar
programlarında (AGISOFT ya da Pix4d) yukarıda (Şekil 14.16) özetlendiği gibi görüntü
işleme süreci sonrasında hem cm hassasiyetinde ortofoto hem de sayısal yükseklik modeli
üretilmiş olur (Şekil 14.18).

Şekil 14.17. Üstte fotoğraflar arası örtüşmelerin görünümler, altta uçuş planı ve uçuş
esnasında görüntülerin alındığı noktaların yerleri (Özcan vd., 2019)
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Şekil 14.18. Heyelandan etkilenmiş bir alanın sayısal yüzey modeli ve ortofoto görüntüsü
(URL 41).
14.3. CBS’nin geleceği
Son 30 yılda CBS, GPS, uzaktan algılama teknolojileri ve diğer bilgi teknolojilerinde çok
hızlı gelişmeler yaşandı. Önümüzdeki 30 yılda da bu gelişmelerin aynı hızla yaşanması,
CBS'nin daha ulaşılabilir ve daha yaygın olması beklenmektedir. CBS’nin geleceği ile ilgili
olarak aşağıdaki tahminler yapılmaktadır.
Geçmişe göre daha fazla analiz ağırlıklı bir CBS olacak. Geçmişte veri elde etmek,
düzenlemek ve veri girmek CBS’ işlemlerinin %90-95’ini ve analizde %5’inden azını
oluştururken, gelecekte bu durum tersine dönecektir.
Geçmişte genelde var olan ortaya konulmaya çalışılırken gelecekte nasıl olacağı ortaya
konulacaktır. Yani geleceğe yönelik tahminlerin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılacak.
Afetler hakkındaki bilgilerimiz arttıkça, doğal afetlere daha fazla hazırlıklı olunacaktır ve
bunda en önemli pay CBS’ye ait olacaktır. Özellikle iklim değişikliği ve bunun etkileri
konusundaki modellemelerde yani gelecekte dünyanın nasıl olacağının alansal olarak tahmin
edilmesinde CBS temel bir araçtır.
CBS uygulamaları her geçen gün daha fazla günlük hayatımızın içerisinde yer almaktadır.
Özellikle akıllı telefon teknolojilerinin ve uygulamalarının çeşitlenmesi ile birçok kişi
tarafından farklı olarak ya da olmadan CBS kullanılmaktadır.
CBS, uzay araştırmalarının en önemli unsurlarından bir tanesi olacak (Şekil 14.19).
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Hatta sağlık alanında insan vücudunun daha iyi haritalanmasında da CBS teknolojileri
kullanılacaktır.
CBS sayesinde 3 boyutlu sanal gerçeklik daha ileri seviyelere ulaşacaktır. Bu durum herhangi
bir yere gitmeden orası hakkında bilgi sahibi olmamızı ve hatta hissetmemizi sağlayacaktır.
Özellikle drone teknolojilerindeki hızlı gelişme CBS teknolojilerine yeni bir boyut
kazandıracaktır.

Şekil 14.19. Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) projesinde üretilen Marsa ait sayısal
yükseklik modelinden bir bölüm (URL 42).
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Uygulamalar
1-CBS’nin suç konusunda kullanımı ile ilgili araştırma yapınız.
2-Temel masaüstü CBS programlarını araştırınız.
3-Drone türlerini ve uygulama alanlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-CBS’nin suç konusunda ne tür bir kullanıma sahiptir?
2-CBS yazılımları içerisinde en çok hangi yazılımlar tercih edilmektedir ve neden?
3-Dron’ların tehlikeli yönleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS program türlerinin neler olduğunu, temel kullanım alanlarının neler
olduğunu örnekler üzerinden öğrendik. İnsansız hava araçlarının neler olduğunu ve CBS’nin
gelecekte ne gibi değişiklikler yaşayacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- CBS yazılımları hangi tarih aralıklarında hızlı bir büyüme göstermiştir?
a) 1960-1970
b) 1970-1980
c) 1980-1990
d) 1990-2000
e) 2000-2010
2-Pazar paylarına göre CBS alanındaki en büyük pay aşağıdaki hangi şirkete aittir?
a) Intergraph
b) MapInfo
c) IBM
d) ESRI
e) Leica
3-Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin tarım alanındaki uygulamalarına bir örnek oluşturur?
a) Üretim miktarının tahmini
b) Alandaki nüfusun dağılışı
c) Deniz seviyesi değişimlerinin araştırılması
d) Akarsuların morfometrik özellikleri
e) Hava tahmini

4-Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin suç konusunda uygulamalarına bir örnek oluşturur?
a) Doğal afetlerin neden olduğu ölümlerin alansal daılığı
b) Alandai ölen insanların alansal dağılışı
c) Alandaki cinayetlerin alansal dağılışı
d) Ambulasların ulaşım sürelerinin belirlenmesi
e) Alandaki nüfusun dağılışı
5-Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin arkeoloji araştırmalarındaki uygulamaları örneklerinden
değildir?
a) Kayıp şehirlerin aranmasında
b) Arkeolojik alan çalışmalarında
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c) Eski dönemlerin haritalanmasında
d) Kazı alanlarının haritalanmasında
e) Doğal afetlerin neden olduğu ölümlerin alansal daılığı
6-İHA’lar ile harita üretim sürecine İHA ……………………….si denilir.
7-Bir bilgisayar laboratuarındaki tüm bilgisayarların ana bilgisayara bağlanarak bir lisans
üstünde CBS yazılımlarını kullanmalarına …………….. CBS’si denir.
8-Sivil Havacılık genel müdürlüğü tarafından İHA’lar ağırlıklarına göre ……….. gruba
ayrılmıştır.
9-Sensör özelliklerine göre İHA’lar …………… ve …………….. sensörlü olarak ikiye
ayrılır.
10-GPS ölçümleri ile arazi koşullarında veri toplamamızı sağlana CBS yazılımları türüne
……………. denir.
Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)e 6-fotogrometri 7-Server 8- 5(Beş) 9-Aktif ve Pasif 10- Elle tutulan ya
da Mobil CBS
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