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ÖNSÖZ
Son yıllarda bilgi teknolojisinde meydana gelen hızlı değişim, bilgisayar ve yazılım
sektöründe de önemli gelişmelere neden olmuştur. Bilgi teknolojilerinin değişimi ve gelişimi
ile sınırsız bir uygulama alanı ortaya çıkmıştır. Günümüz teknoloji çağının en yaygın kullanılan
uygulamalarından biri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’dir. CBS ile analizler ve sorgulamalar
yapmak, raporlar ve sonuç çıktıları almak günlük hayatımızın bir parçası haline gelmektedir.
Bu açıdan bakıldığında çok geniş bir yelpazede kullanımı bulunan CBS uygulamaları, merkezi
yönetimlerin de vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR
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YAZAR NOTU
“Merkezi Yönetimlerde CBS Uygulamaları” dersinde konu ile temel kavramlar ve
uygulamalar incelenecektir. Ders kapsamında incelenecek olan konular genel olarak şunlardır:
Merkezi yönetime dair temel kavramlar; Coğrafi bilgi sistemlerinin merkez yönetimlerde
kullanılması; Türkiye'de CBS ile ilgili kurumlar ve merkezi yönetimlerde CBS uygulamaları;
Arcgıs veri girişi ve sayısallaştırma; 3D analiz uygulamaları; Arcscene uygulamaları;
Enterpolasyon; Mesafe yoğunluk analizi; Raster calculator kullanımı; Weıghted overlay
analizi; Yüzey hidrolojik modellemesi; Yealtı hidrolojik modellemesi; Uydu görüntülerinin
sınıflandırılması uygulamalarıdır.
Bu ders içerisinde “Merkezi Yönetimlerde CBS Uygulamaları” ile ilgili yukarıda
verilen başlıklar 14 bölüm içerisinde sunulmuştur. Ayrıca 14 bölümünden 10 tanesi uygulama
şeklinde tasarlanmıştır. Her bir bölümün öncesinde bölüm içerisindeki konulara ait ilgi
uyandıran sorular, bu bölümden elde edilecek kazanımlar ve konulara ait anahtar kavramlar
verilmiştir. Bölüm sonlarında yine konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalara
ait sorularla birlikte, bölümün kısa özeti ve örnek sorular yer almaktadır. Bölüm sonundaki
çoktan seçmeli ve boşluk doldurma soruları, bölümdeki konuların anlaşılıp anlaşılmadığını
kavramanız için hazırlanmış olup, sınavlara da hazırlık olması bakımından bu soruları çözmeniz
tavsiye edilmektedir.
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1. MERKEZİ YÖNETİME DAİR TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.Yönetim
2.Merkezi Yönetim
3.Yerel Yönetim (Âdem-i Merkeziyet)
4. Mahalli İdare Birimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Yönetim nedir?
2-Merkezi Yönetimin özellikleri nelerdir?
3-Yerel Yönetim özellikleri nelerdir?
4- Mahalli İdare Birimleri hangi kurumlardan oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde edileceği veya

nasıl

geliştirileceği
Merkezi Yönetim

Merkezi
yönetim
Merkezi yönetimin
kavramını tanımlamak
özelliklerini kavrayıp, fayda
ve sakıncalarını kavrayıp
pekiştirerek

Yerel Yönetim

Yerel
yönetim
Yerel
yönetimin
kavramını tanımlamak
özelliklerinin kavrayıp, fayda
ve sakıncalarını kavrayıp
pekiştirerek

Mahalli
Birimleri

İdare

Mahalli
İdare
Mahalli
idare
Birimlerini tanımlamak
birimlerin
hangi
kurumlardan
oluştuğunu
kavrayıp, benzer ve farklı ve
özelliklerini pekiştirerek
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Anahtar Kavramlar
1-Merkezi Yönetim
2-Yerel Yönetim
3-Mahalli İdare Birimleri
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Giriş
Kamu hizmetleri ile ilgili karar alırken ve bu hizmetler yerine getirilirken çeşitli yönetim
usulleri kullanılabilmektedir. Temelde merkezi yönetim ve yerel yönetim ayrımında karar alma
ve hizmet götürme süreci işlemektedir. Merkezi yönetimde karar tek merkezden verilmekte,
bütçe tek merkezde toplanmakta ve takip edilmekte, personel sağlanması ve hizmetin
yürütülmesi tek merkezden idare edilmektedir. Ancak kimi zaman bütün işlerin bir merkezden
tüm ülke çapında yürütülmesinin doğuracağı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu hali ile yerel
yönetimler önem kazanmaktadır. Yerel yönetimler ülkesel bazda birbirlerinden farklı yapılara,
yetkilere ve görevlere sahip olsa da genel anlamda özerk kuruluşlar olarak kamu hizmetinin
yerel halka götürülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla merkezi yönetim ve
yerel yönetimler arasındaki ilişki ile bahsi geçen ilişkinin anlaşılması açısından Türkiye
Cumhuriyeti Devleti özelinde örneklendirilerek verilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Bu bölümde yönetim kavramı açıklanarak; merkezi yönetim, merkezi yönetimin
özellikleri, yetki genişliği, merkezi yönetimin faydaları ve sakıncaları, yerel yönetim,
subsidiarity ilkesi, yerel yönetimin özellikleri, yerel yönetiminin faydaları ve sakıncaları,
hizmet yönünden yerinden yönetim, yer yönünden yerinden yönetim, yerel yönetim
birimlerinden il özel idaresi ve yapısı, belediye idaresi ve yapısı, köy idaresi ve yapısı açıklanıp
temel işlevleri ve temel bileşenleri hakkında bilgiler verilecektir.
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1.1.Yönetim
Yönetim olayının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. İnsanların
ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiği yer ve zamanda, yönetim söz konusu
olmuştur (Şimşek ve Çelik, 2018: 3). Yerli ve yabancı literatürde yönetim kavramı ile ilgili
birçok tanım bulunmaktadır. Farklı olup birbirini tamamlayan bu tanımların bazılarında
yönetim kavramı şu şekilde ifade edilmiştir:
Yönetim iş faaliyetlerinin sermaye, iş ve emek gibi teknik donanım içeren yönetimsel
kaynakların, bir hedef doğrultusunda kullanılmak üzere etkin bir şekilde düzenlenmesidir.
Yönetim toplumun en küçük birimi olan aileden, devlet ve devletinin kendisine kadar oluşan
tüm birimleri oluşturan yapıların örgütlenmesi için olması gereken önemli bir unsurdur (Güçlü,
2003: 63).
Yönetim, topluluklar içerisinde yer alan insanların belli bir amaca doğru yönlendirme,
ilişkilerini sağlama ve organizasyonunu oluşturma gayretlerinin tamamını kapsayan kavramın
bütünüdür (Şimşek ve Çelik, 2018: 4).
Yönetim, bir amaç etrafında gelişen iş ile çabaların toplamı ve iş birliğidir (Özalp,
2010).
Yönetim, bir hedefin gerçekleştirilmesi için düzenlenen belli yapıyı veya bu hedefin
gerçekleşmesi için planlanan beşerî çalışmaları kapsar (Gözler, 2019: 9).
Tanımlar farklı olsa da birkaç olgu etrafında şekillenmektedir. Bunlardan ilki yönetimin
bir süreç belirtmesidir. Ayrıca bu sürecin unsurlarını (organ, kişi veya grup) ve bilgi akışını
kapsar. Planlamadan süreç sonundaki onaylamaya kadar bir düzen içinde gelişir. Bu bağlamda
merkezi yönetim kavramı ve içeriğini anlamak için Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatına
bakmak faydalı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı merkez yönetim ile yerinden
yönetim adı altında iki bölümden oluşmaktadır.
Merkezi yönetim, başkent teşkilatı ile taşra teşkilatı şeklinde ayrılmıştır. Başkent
teşkilatı Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Cumhurbaşkanı gibi organlardan oluşur.
Taşra teşkilatı ise ilçe ve il birimlerinden oluşur (Şekil 1.1).
Yerinden yönetim kuruluşları, yer yönünden ve hizmet yönünden iki bölümden
oluşmaktadır. Yer yönünden yönetim kuruluşlarına mahalli (yerel) yönetimler adı verilir.
Mahalli yönetimler köyler, belediyeler ve il özel idaresinden oluşur.

23

Hizmet yönünden yerinden yönetim kurumlarına hizmet kurumları adı verilir. Bu
kurumlara örnek olarak üniversiteler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT)’ler,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) verilebilir. Ayrıca anayasamız tarafından tabip odaları, barolar gibi kuruluşlar da bizzat
kamu kurumu olmasalar dahi kamu kurumu olarak nitelendirilmiştir (Gözler, 2019:1).

Şekil 1.1. T.C. Yönetim Teşkilatı (Gözler, 2019: 1).

1.2.Merkezi Yönetim
Devlet kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde yerine getirebilmek için farklı
yapılanmalar geliştirmiştir. Bu hizmetlerden bir kısmının merkezi, bir kısmının ise yerel
düzeyde oluşturulan örgütler aracılığı ile gerçekleştirmektedir (Arslan, 2005: 190). Bu
bağlamda bazı ülkelerde merkezden yönetim (merkeziyetçi), bazı ülkelerde ise yerinden
yönetim (âdem-i merkeziyetçi) uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Merkezden yönetimin
uygulandığı ülkeler arasında Fransa İtalya ve Türkiye ile günümüzde artık olmayan Doğu Bloku
ülkeleri; yerinden yönetimin uygulandığı ülkeler arasında ise ABD, İngiltere, Japonya,
Almanya ve İskandinav ülkeleri örnek olarak gösterilebilir (Parlak, 2014: 11). Merkezi yönetim
ilkesinin benimsenmiş olduğu ülkelerde kamu hizmetleri, merkezde bulunan sınırlı sayıdaki
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yetkililer tarafından planlanmakta, düzenlenmekte ve yürütülmektedir (Günday, 2017: 57; Koç,
2019: 30).
Türk idare hukukuna göre “Devlet” diye isimlendirilen tüzel kişi aslında “Merkezi
İdare” adı verilen yapıdır. Devletin ülke genelinde yaptığı tüm kamu hizmet faaliyetleri merkezi
idare tarafından sağlanmaktadır (Gözler, 2019:23).
Merkezden yönetimde kamu hizmetleri alanlarına göre ayrılarak konuları bakımından
ilgili bakanlık tarafından ülke genelinde yürütülür. Bu bağlamda bütün bakanlıklar görev
sorumluluklarını icra etmesi açısından devlet tüzel kişiliğini temsil eder. Burada ilgili bakanlık
tarafından yürütülen kamu hizmetleri ve faaliyetleri devlet adına düzenlenmektedir. Bu hususta
devlete ait yetkinin bakanlıklar tarafından yürütülen yetki olduğunu söylemek mümkündür.
Bakanlıklar ülke başkentinde teşkilatlanmıştır. Dolayısıyla kamu hizmetlerini yaptıkları
planlama ve düzenleme faaliyetlerini sağlayan teşkilata başkent teşkilatı adı verilir.
Ülkenin genelinde yürütülecek olan faaliyet ve hizmetlerin, merkezden sınırlı sayıdaki
bakanlıklar tarafından yerine yürütülmeye çalışılması aksaklıklar oluşturabilir. Bu nedenle
hizmet ve görevlerin doğrudan yürütülmesi için merkezde bulunan bakanlıkların haricinde yani
başkent teşkilatının dışında ülkenin tamamını içine alan bir örgütlenmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Başkent dışındaki ülkenin tamamına yayılmış olan kamu hizmetlerinin
sağlandığı yapıya da taşra teşkilatı adı verilir. Böylece merkezde bulunan başkent teşkilatı ile
ülkenin tamamına uzanan taşra teşkilatı devletin merkezi idari mekanizmasını oluşturur
(Günday, 2017: 66).

1.2.1 Yetki Genişliği
Üst karar mercilere ait karar verme gücünün hiyerarşik bir şekilde alt kademedeki karar
mercilere aktarılması yetki genişliği kavramını belirtir. Bu bağlamda taşrada kurulan merkezi
yönetimin hiyerarşik biçimdeki uzantıları olan birimler yetki genişliği anlamında yapılanmıştır.
Dolayısıyla taşrada bulunan birimlerin kendilerine ait ayrı bir tüzel kimliği bulunmamaktadır.
Merkezi yönetiminin ülkenin bütününü kapsayan sağlık, eğitim ve tarım gibi uygulamalarını
merkezin dışında taşrada bulunan birimler vasıtasıyla uygulamaya geçirir. Türkiye’de illerin
idaresi anayasanın 126. maddesine göre yetki genişliği esasına dayanır. Merkezi yönetim
hiyerarşisinde bir ilin valisi merkez idareye bağlı bir kamu görevlisi olmakla beraber il ile ilgili
hizmet uygulamalarında karar vermektedir. Böylece merkezi yönetim ülkenin en uzak
bölgesine ve vatandaşına yetki genişliği ile ulaşabilmektedir. Yine belirtilmelidir ki Türkiye’de
yetki genişliği uygulamasını kullanabilen tek makam valiliktir.
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1.2.2. Merkezi Yönetimin Özellikleri
Merkezi yönetimin temel özellikleri aşağıda verilmiştir (Gözübüyük, 2000: 42; Gözler,
2019: 23-24):
•

Merkezden yönetimde “Devlet” adı verilen tek bir tüzel kimliği bulunur. Bu

tüzel kişiliğe “Merkezi İdare” adı da verilir. Kamu hizmetlerinin yapılması ve planlanması
merkezi idari tarafında üstlenilir.
•

Merkezi yönetim, kamu hizmet faaliyetlerini alanlarına göre ayırarak

bakanlıklar adı verilen birimlere göre düzenlemiştir. Fakat bakanlıkların tüzel kimliği
olmamasına karşın tüm bakanlıklar görev kapsamında devlet tüzel kimliğini temsil eder.
Dolayısıyla devletten aldıkları yetkiyle kamu hizmetlerini devlet adına yerine getirirler.
•

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli gelir ve gider merkezi bütçede

toplanmaktadır.
•

Kamu hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi tek merkezde,

başkentten yapılmaktadır.
•

Başkentte bulunan merkez yetkililerinde sorumluluk ve karar alma yetkisi

bulunmaktadır.
•

Merkezden tüm hizmetleri yürütmek ve ülke geneline yaymak imkân dahilinde

değildir. Bu sebeple başkent teşkilatı haricinde bütün ülkeyi kapsayan bir taşra teşkilatı
bulunmaktadır. Taşra teşkilatında yer alan görevliler merkez tarafından atanır ve görevlerinden
alınabilir. Bahsi geçen görevliler merkez tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar
ışığında görevlerini yerine getirmektedir. Dolayısıyla taşra teşkilatındaki görevlilerin
kendilerine ait yetkileri yoktur.
•

Merkezi yönetim bir bütün olmakla birlikte hizmetlerin aksamaması ve yerine

getirilmesi bakımından bakanlık ve taşra teşkilatı şeklinde ayrılmıştır. Merkezi yönetimin
örgütlenmesi hiyerarşik biçimdedir. Dolayısıyla merkezi yönetim görevlileri ast-üst ilişkisi
içerisinde birbirine bağlıdır. Bu hiyerarşi bağı, merkezi idarenin bütünlüğünü sağlar.

1.2.3. Merkezi Yönetimin Faydaları
Merkezi yönetimin faydalı yanları şunlardır (Yayla, 2009: 234; Gözler, 2019: 24):
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•

Merkezi yönetim, güçlü bir devlet yönetimini ifade eder. Kararların merkezden

alınması devletin idari ve siyasi açıdan güçlü olmasını sağlar. Başka bir ifade ile bu sistem
devlet otoritesini ön plana çıkarır.
•

Merkezi yönetimin bölgeler arasında eşitliği sağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır.

Gelir ve giderlerin merkezde toplanması mali kontrolü kolaylaştırır. Kamu hizmetlerinin tek
elden yürütülmesini sağlar. Böylece farklı bölgelere aynı hizmet götürülebilir. Ayrıca ulusal
birlik ve beraberliği arttırıcı ve güçlendirici de bir etki sağlamaktadır.
•

Taşra teşkilatındaki görevlilerin, emir ve talimatları merkezden alması görevliler

üzerindeki yerel baskıların önüne geçmekte ve hizmette tarafsızlığı sağlamaktadır.
•

Kamu hizmetlerinin tek merkezden idame edilmesi bölgeler düzeyinde ortaya

çıkabilecek eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktadır.
•

Hiyerarşi sistemi gereği kamu görevlileri düzenli bir şekilde denetlenmektedir.

Bu durum kamu hizmetlerinin rasyonel ve tarafsız olmasını sağlamaktadır.

1.2.4. Merkezi Yönetimin Sakıncaları
Merkezi yönetimin sakıncalı yanları şunlardır (Yayla, 2009: 235):
•

Taşra teşkilatında yer alan görevlilerin kamu hizmetlerinin yürütülmesine dair

herhangi bir yetkiye sahip olmamaları, hizmetlerin yürütülmesi sürecinde ortaya çıkan bütün
sorunlar için merkeze başvurmalarını zorunlu kılmaktadır. Bahsi geçen zorunluluk hali kamu
hizmetlerinin merkezde yığılmasına, dolayısıyla hizmetlerin gecikmesine ve verimsizliğine yol
açabilmektedir. Bu durum bürokrasi ve kırtasiyeciliğin artmasına neden olmaktadır.
Dolayısıyla hizmet sunumunda yavaşlıktan söz etmek doğru olacaktır.
•

Her bölge ve yöre kendi içerisinde kendine has ihtiyaçlar barındırır. İhtiyaçların

farklılık arz etmesi hizmetlerin yöresel ve bölgesel düzeyde yürütülmesini gerektirir. Merkezi
yönetim sistemi bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sağlanmasını zorlaştırır.
•

Yönetimin yerel halktan uzak olması, yerel halkın kendini ilgilendiren eden

konulara katılımının önüne geçer. Başka bir ifade ile yerel halk kamu hizmetinin karar alma
sürecinde ve yürütülmesinde pasif konumda kalır. Bu durum demokrasi açısından olumsuzluk
barındırmaktadır.
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1.3. Yerel Yönetim (Âdem-i Merkeziyet)
Coğrafik olarak belirli bir bölgede bulunan yerel halkın müşterek taleplerini karşılamak
amacıyla genellikle organları yerel halk tarafından seçimle iş başına gelen ve anayasaya göre
düzenlenmiş görev ile yetkileri olan, kendi mali kaynakları, bütçesi ve personeli bulunan özerk
kuruluşlardır. Başka bir deyişle yerel yönetimler, yerel halka sundukları kamu hizmetleri için
oluşturulan ve birimleri yerel halkın seçimiyle yerel halkı temsilen görev yapan kamu tüzel
kişiliğine haiz kuruluşlardır. Geçmişte “Âdem-i Merkeziyet” ismiyle bilinen bu kavramın yerini
yerel yönetim almıştır (Yalçındağ, 1995:3). Merkezi yönetimde yapılan birtakım idari hizmetler
tek merkezden yürütülmemektedir. Merkezi idari teşkilatına dahil olmayan ve merkezi idari
hiyerarşisinde bulunmayan ancak idari vesayet ile denetime tabi kamu tüzel kişiliğine haiz
bulunan kuruluşlar tarafından kamu hizmetlerinin yapılmasıdır (Günday, 2002:61).
Yerel yönetimler belirli bir hizmet açısından kamu kurumları (hizmet yönünden
yerinden yönetim) ve belirli bir bölge itibari ile mahalli idareler (yer yönünden yerinden
yönetim) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda belirli bir hizmet açısından kamu
kurumlarına (hizmet yönünden yerinden yönetim) Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT), ticaret odaları ve üniversiteler birer örnektir (Günday, 2002:120). Mahalli idareleri yani
yer yönünden yerinden yönetim kurumları; il özel idareler, belediyeler ile köylerden meydana
gelmektedir.
Yerel yönetimlerin oluşumundaki en önemli ilke subsidiarity ilkesidir. Dolayısıyla bu
ilkenin ne olduğuna kısaca değinmek yerinde olacaktır.

1.3.1. Subsidiarity İlkesi
Avrupa Ekonomik Topluluğu neticesinde ortaya çıkan Subsidiarity ilkesinin, literatürde
karşılığı hizmette halka yakınlık veya hizmet sunumunda yerellik şeklinde yer almıştır. Bu
prensibe göre alt birimlerdeki görevlilerin hizmet uygulamalarını yaptığı sürece üst birimlerin
müdahil olmaması negatif bileşen, alt birimlerdeki uygulamaları yerine getirilmemesi
durumunda üst birimlerin kısmi bir şekilde müdahil olmasını pozitif bileşen olarak tanımlar. Bu
prensibe göre merkezi yönetim ile yerel yönetimin ortak yetki alanlarını içeren uygulamalar yer
almaktadır. Sağlık ve eğitim gibi hem merkezi hem de yerel idarenin uygulamalarında bu
prensip ön plana çıkar. Bu doğrultuda ilkenin ortak hizmet sunumlarında öncelik olarak yetkiyi
yerel yönetimlere vermesidir. 5393 sayılı belediye kanununa göre vatandaşlara hizmetin en
yakın ve uygun şekilde götürülmesi bu ilke doğrultusunda değerlendirilebilir. Ancak belirtmek
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gerekir ki yerel idare işlerini yapamaz ise merkezi idarenin müdahalesi yerel idareyi o işi
yapabilecek konuma getirmek şeklindedir.

1.3.2. Yerel Yönetimin Özellikleri
Yerel yönetimin temel özellikleri aşağıda verilmiştir (Bilgiç, 1998).
•

Karar alma mekanizması seçimle iş başına gelmektedir,

•

Yerel halka karşı hizmetten sorumludur,

•

Vergilendirme hakları bulunur,

•

Birçok amaçla ve kanunla veya kanunun verdiği yetkiyle merkezi idare

tarafından kurulur,
•

Bulunduğu bölge kimliklerini belirler,

•

Çok taraflı bağlantıya sahip kuruluşlardır.

1.3.3. Yerel Yönetimin Faydaları
Yerel yönetimin faydalı yanları şunlardır (Günday, 1996:56):
•

Yerel yönetimde merkez teşkilatına bağlı olmadan ve halka yakın bir şekilde

hareket sağlanacağından halkın beklentilerini karşılamak kolaylıkla sağlanabilir,
•

Yerel yönetimlerdeki karar verme ve kamu hizmeti sunma anlamında merkezden

bağımsız olması işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu durum yoğunluğun
oluşmaması bürokrasi ve kırtasiyeciliği hafifleteceği için kamu yararına olan faaliyetlerin aktif
bir düzende etkili ve faydalı olarak yerine getirilir.
•

Bölgede yaşayan insanların karar verme ve hizmet alma sürecinde belirleyici

olması demokrasi ilkeleri ile bağdaşır.

1.3.4. Yerel Yönetimin Sakıncaları
Yerel yönetimin sakıncalı yanları şunlardır (Günday, 1996:57):
•

Yerel yönetimde ülke sınırları içerisinde kamu hizmetlerinin yerine

getirilmesinde farklı uygulamaların bulunabilmesi bölgeler arası eşit olmayan düzenlemeler
oluşturabilir.
•

Yerel yönetim kuruluşların oluşmasında seçim süreci belirleyicidir. Bu durum

seçim kampanyalarından kaynaklanan gereksiz maddi zarara yol açabilir.
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•

Yerel yönetimlerde farklı bölgelerde politik ve eşit olmayan uygulamalara yol

açabilir.
•

Yerel yönetimlerin farklı gelirler ve imkanlara sahip olması bütçenin denetimini

güçleştirir.

1.3.5. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları “Uzmanlık isteyen, merkezi idare
(devlet) tarafından yürütülmesi uygun görülmeyen bazı kamu hizmetlerini yürüten, devletten
ayrı bir kamu tüzel kişilikleri bulunan, belirli bir özerkliğe sahip ama merkezi idarenin vesayet
denetimine tabi olan kuruluşlardır” şeklinde tanımlanmıştır.
Hizmet bakımından yerinden yönetimin temel özellikleri aşağıda verilmiştir
(Gözübüyük, 2000:134):
•

Hizmet bakımından yerinden yönetim kurumlarının tıpkı yerel yönetim

kuruluşları gibi kamu tüzel kişilikleri vardır.
•

Farklı hizmet alanlarına sahip bu kurumların belli görev ve yetkileri bulunur.

•

Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşların kendi bütçe ve mal varlıkları

•

Bu kuruluşların kendi memur ve personeli kamuda görev yapan diğer memur ve

vardır.

personel ile aynı statüye sahip olup kuruluş kanunlarında personel rejimi bakımından farklı
düzenlemeleri olabilir. Yüksek öğretim kanunu buna örnek gösterilebilir.

1.3.6. Yer Yönünden Yerinden Yönetim
Yer yönünden yerinden yönetim kurumları, yani mahalli idareler ise Anayasanın 127.
Maddesinde “İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzel kişileridir” şeklinde tanımlamıştır.
19. yüzyılın ortalarından itibaren Türkiye’de çağdaş bir anlayışla yerel yönetimler
ortaya çıkarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Anayasada mahalli idareler başlığı altında yerel
yönetim ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır (Bilgiç, 1998:28). Yer yönünden yerinden
yönetim kuruluşları, belli bir bölgede bulunan insanların yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılayan ve yerel halk tarafından belirlenen karar alma organları aracılığıyla kamu hizmetini
sunması için özerk oluşumlu kuruluşlardır (Dönmez, 1996:5-6).
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Türkiye’nin Mülki İdare Bölümleri envanterinin 2020 yılı verilerine göre: Türkiye’de
81 tane il, 30 tane büyükşehir belediyesi, 51 tane il beldesi, 922 tane ilçe, 519 tane büyükşehir
ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi, 386 tane belde belediyesi, 32164 tane mahalle ve 18292
tane köyden oluşmaktadır.

1.4. Mahalli İdare Birimleri
Mahalli idareler; il özel idaresi, belediye ve köylerden oluşmaktadır. Sırasıyla bu
kuruluşların yapısına ve görevlerine değinilecektir.

1.4.1. İl Özel İdaresi İdari Yapısı ve Görevleri
İl özel idaresi, il sınırları içerisinde yaşayan insanların ortak beklentilerini yerine
getirmek için kurulan, seçim ile karar mercileri belirlenen, idari ve mali özerkliği bulunan kamu
tüzel kimliği bulunan bir yapıdır. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ile Vali il özel idarelerinin üç
temel organını oluşturmaktadır.

İl özel idaresinin görevleri “5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

İlkokul ile orta dereceli eğitim kuruluşlarına yer tahsisi,

•

Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları yapımı,

•

İmar planına göre düzenleme ve yol yapımı,

•

Su kanalizasyonu ve katık atık maddeler için yer tahsisi,

•

Çevre düzenlenmesi ile ilk yardım ve kurtarma ekipmanlarının hazırlanması,

•

Orman bölgelerinde yaşayanlara katkı sağlanması ve seyrekleşen yerlerde fide

dikim çalışmaları,
•

Dinlenme yerleri ile bahçelerin tahsisi,

•

Doğal afetlere karşı acil önlem planlarını oluşturup gerekli donanımı sağlama,

şeklinde görev ve yetkileri bulunur. Bu görevleri doğrultusunda kamu müşterek
hizmetlerini yerine getirebilmesi için kısıtlı bütçeye sahip olan il özel idaresinin bazı mali
kaynakları mevcuttur. Bu gelirler ise şunlardır:
Temel gelirini genel bütçe vergi tahsilat toplamı üzerinden aldığı % 0,5’lik pay
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra vergi, resim ve harç gelirleri gibi kanunların izin verdiği
gelirler, belediyeler tarafından toplanan emlak vergilerinin belli bir oranında sağlanan gelirler,
merkezi yönetimin özel idare ve mahalli idareler fonundan elde ettiği katkı payları, İller
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Bankasından ihtiyaç olması halinde alınan borçlar il özel idaresinin kaynaklarını
oluşturmaktadır.

1.4.1.1. İl Genel Meclisi
İlçeler adına seçilen azaların oluşturduğu il genel meclisi, il özel idaresinin karar alma
organıdır. İl genel meclisi başkanı gizli oy usulü ile üyeleri arasından seçilmektedir. İl Özel
idaresi Kanunu'na göre, il genel meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç her
ayın ilk haftası meclis tarafından belirlenecek bir günde toplanır. İl meclisinin görevleri “5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

İl özel idarenin mali bilançosunu onaylamak,

•

İl özel idaresi tarafından yönetime iletilen görev bildirimlerini inceleyip sonuca

bağlamak,
•

Borçlanmaya karar vermek,

•

İl özel idaresi tarafından hazırlanan yönetmeliklere onay vermek,

•

Yıllık faaliyet raporunu inceleyip sonuca varmak,

•

Gerekli durumlarda önerilerde bulunmak,

•

Şartlı bağışları kabul etmektir.

1.4.1.2. İl Encümeni
İl meclisinde valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin kendi azaları
arasından her yıl seçilen üç aza ile valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden
oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl
encümeninin görevleri “5302 sayılı Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

İl bütçesini inceleyip görüş ve düşüncesini il genel meclisine bildirmek,

•

Harcama cetvellerinin bütçeye uygunluğunu inceleyip her ay sonu karara

bağlamak,
•

İl genel meclisinin kararları uyarınca il özel idare bütçesi ile satın alma ve

harcama kararlarını incelemek,
•

İl özel idaresinin sorumluluğunda bulunan faaliyetlerde gerekli önlemleri almak

ve sonuca varmak,
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•

Özel idaresinin düzenleyeceği faaliyet ve işlemler için belirlenen ücret

düzenlemelerini il genel meclisine sunmak,
•

Belediye sınırları içinde olmayan umuma açık yerlerin çalışma saatlerini

belirlemektir.

1.4.1.3. Vali
İl özel idaresinin tüzel kimliğini temsil etmektedir. Vali, yürütme organı olarak il genel
meclisi ile il encümenin aldığı kararları uygular ve uygulanması için gereğini yerini getirir.
Valinin diğer görev ve yetkileri genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

İl özel idaresinin belirlediği düzenleme ve tedbirlere uymayanlara para cezası

veya işletmesini mühürleme, iş, sanat ve meslekten ihraç etmek,
•

İl özel idaresi bütçesini hazırlayıp yönetim organlarına sunmak,

•

Aylık harcama cetvellerini bütçe doğrultusunda hazırlayıp il daimî encümenine

göndermek,
•

İl özel idaresinin en yetkili mercisi sıfatıyla ödeme emirlerini imzalamak,

•

Bütçeden yoksul ve ihtiyaç sahipleri için ayrılan ödeneği kullanmak,

•

İl özel idaresi personellerini atamaktır.

1.4.2. Belediye İdaresi Yapısı ve Görevleri
Yerel yönetimlerin diğer bir türevi olan belediyeler, “Belde halkının yerel nitelikteki
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı seçmenler tarafından oluşturulan,
idari ve mali özerkliğe sahip ve merkezi idare vesayet denetimine tabi olan kamu tüzel
kişisidir”. Belediyeler, normal belediyeler ve büyükşehir belediyeleri ile bunların içindeki
belediyeler olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Diğer bir deyişle belediyeler,
bulunduğu yerleşim birimlerinin nüfus yoğunluğuna göre büyükşehir belediyesi, il belediyesi,
ilçe belediyesi ve belde belediyesi olarak birimlere ayrılmıştır. Belediyeler 6360 sayılı kanun
değişikliği ve mevzuattaki düzenlemelerle 14 ilin belediyesi büyükşehir belediye statüsüne
kavuşmuş ve büyükşehir belediye sayısı 30 olmuştur. Bu farklı 30 il’e bağlı ilçelerin sınırları
içerisinde yer alan köylerin ve belde belediyelerin tüzel kimliği kaldırılmıştır. Buna göre köyler
mahalle olarak, belediyeler ise belde adıyla tek bir mahalle şeklinde bulunduğu ilçenin
belediyesine katılmıştır. Sadece orman köylerinin tüzel kimliği devam etmektedir (Şekil 1.2).
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Şekil 1.2. Türkiye’de belediye türleri (Gözler, 2019:187).
Belediyelerin görevleri “5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda
belirtilmiştir:
•

Belediye sınırları içinde yaşayan insanların müşterek beklentilerini yerine

getirmek için faaliyet ve işlemlerde bulunmak,
•

Yasaların müsaade ettiği ölçüde yönetmelik çıkarmak, belediye yaptırımını

uygulamak ve para cezaları vermek,
•

Kanunlarla belirtilen biçimde gerçek ve tüzel kimliğine sahip kişilerin

çalışmaları kapsamında ruhsat ya da izin vermek,
•

Kanun hükümlerinin izin verdiği çerçevede doğal gaz, su, atık su ve hizmet

karşılığı gibi alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
•

Kara ile deniz ulaşım işletmeleri ile tünel, raylı ulaşım sistemleri içeren bütün

toplu taşıma sistemlerini oluşturmak, işletmek ya da işletme hakkı vermek,
•

Katı atık maddelerin toplanıp, iletilmesi ile geri dönüşümü veya ortadan

kaldırılıp muhafaza edilmesi gibi faaliyetleri yapmak ve yaptırmak,
•

Bağış kabul etmek ve borç almak,

•

Yat limanı veya iskele, perakendeci veya toptancı halleri, fuar alanları, otobüs

terminalleri gibi yerlerin gerçek veya tüzel kişilerce açılmasına müsaade etmek, işletmek veya
işlettirmek,
•

Kamuya açık işletme, müessese, eğlence yerlerini denetlemek ve ruhsat vermek,
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•

Bölgede izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetlerine son vermek veya ceza

kesmek,
•

Tanıtıcı tabela ve reklam panolarına bir düzen kazandırmak,

•

Hurda, LPG, odun ve kömür depolama ve satış alanlarını tespit etmek,

•

Moloz, hafriyat gibi toplum sağlığına ve çevreye etkisi olan maddeler için

döküm alanları belirlemek,
•

Ulaşım hizmetini sağlayan araçların sayılarını, ücretlerini ve tarifelerini, rota,

konum ve istasyon noktalarını belirlemektir.
Büyükşehir Belediyelerinin görevleri “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na
göre” genel olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda aşağıda yapılan başlıca hizmetler büyükşehir
belediyesi yönetiminde gerçekleşmektedir. Bunlar:
•

İmar planları çerçevesinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,

•

Kanunların izin verdiği bölgelerde belediyelerin trafik düzenlemelerini yapmak,

•

Nakliye santralleri oluşturmak,

•

Araçlar için katlı parklar düzenlemek,

•

Ulaşım ile toplu taşıma hizmeti vermek,

•

Su, gaz ve organize sanayi bölgelerini oluşturmaktır.

Buna ek olarak 5216 sayılı kanun özel kanundur. Dolayısıyla 5216 sayılı kanunda yer
almayan herhangi bir durum için genel kanun olan 5393 sayılı kanun bağlayıcı niteliktedir.
Kamu ihtiyaç ve hizmetlerin icra edilmesinde merkezi idare kuruluşlarından başka hizmette
bulunan belediye idaresinin; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı şeklinde
üç temel organı bulunmaktadır.

1.4.2.1. Belediye Meclisi
Belediye yönetiminin karar verme birimidir. Belediye meclisi azalarının sayısı ve seçimi
“2972 sayılı Kanunu’na göre” düzenlenmiştir. Belediye meclis toplantılarını belediye başkanı
yönetir ve halka açık düzenlenmektedir. Belediye meclisinin görevleri “5393 sayılı Belediye
Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

Belediye bütçesini görüşüp sonuca varmak,

•

Kamu yararına yapılan hizmetler için fiyat tarifesini belirlemek,
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•

Belediyenin bulunduğu yerleşim yerlerinin ileriye dönük olarak imar plan ve

programlarını belirlemek,
•

Belediye ile yapılmış sözleşmeleri denetlemek ve sonuçlandırmak.

1.4.2.2. Belediye Encümeni
Belediye idaresinde bulunan belediye başkanından sonra gelen danışma ve yetki
mercidir. Belediye meclisi ve belediye başkanı tarafından seçilmiş azalar arasından seçimle
belirlenir. Belediye encümeninin görevleri “5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre” genel olarak
aşağıda belirtilmiştir:
•

Belediye başkanın sunduğu bütçeyi incelemek,

•

Belediyenin elde ettiği aylık gelir ve gider dökümlerinin değerlendirmek ve

denetlemek,
•

Belediyenin hizmet görevleri yerine getirmesi için önlemleri düzenlemek,

•

Ulaşım hizmeti veren araçların fiyat ve tarifelerini belirlemek,

•

Belediyeye ait satışa çıkarılan malların istenilenlerinin açık artırma ile satışını

yapmak,
•

Kanunlara göre verilen belediye cezalarını belirlemek,

•

Belediye bünyesinde çalışan memurların işten çıkarma veya atanma, terfi,

cezalandırma veya ödüllendirme ya da emekli olma işlemleri hakkında tekliflerini incelemek
ve karara bağlamaktır.

1.4.2.3. Belediye Başkanı
Belediye sınırları içerisinde seçmenlerin oylarıyla beş yıllık bir süreyle gelen belediye
idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanının görevleri “5393 sayılı
Belediye Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

Belediye meclisine ve belediye encümenine başkanlık etmek,

•

Belediye meclisini ve belediye encümenin aldığı kararları yerine getirmek,

•

Belediye idare organlarının iznine ihtiyaç olmayan belediye görevlerini

uygulamak,
•

Mahalli nitelikteki sağlık, bayındırlık işlerini takip etmek ve yürütmek,
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•

Belediyenin sahip olduğu kaynakları yönetmek,

•

Belediye çalışanlarını atamak,

•

Koşulsuz belediyeye yapılan bağışları onaylamak,

•

Belediye tarafından elde edilen bütçeyi ve kaynakları değerlendirmek,

•

Belediye bütçesinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayrılan ödeneği kullanmak,

•

Belediye meclisini ve belediye encümenin aldığı kararları yerine getirmek,

•

Engellilere yönelik hizmetleri yönetmektir.

1.4.3. Köy İdaresinin Yapısı ile Görevleri
Anayasanın 127. Maddesine göre köy; “köy sınırları içerisinde yaşayan, 150 ile 2000
arasında değişen nüfusu olan ve merkezi idare (devlet) karşısında belirli bir özerkliği bulunan
ve onun denetimine tabi olan kamu tüzel kişisidir” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile
köy yerleşiminin birlik ve yapısını geliştiren, kalkınmasını sağlayan, köyde yaşayanların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, kamu tüzel kimliği olan, idarecileri seçimle
belirlenen yerel yönetim kuruluşlarıdır (Aytaç, 2000:19). Köy kurulması İçişleri Bakanlığınca
olmaktadır. Köy idaresini; köy derneği, ihtiyar meclisi ile muhtar şeklinde üç organ
oluşturmaktadır.

1.4.3.1. Köy Derneği
Köyde yaşayan kadın erkek bütün seçmenler köy derneğini oluşturmaktadır. Köy
derneğinin ihtiyar meclisinin aza seçiminde rol oynar. Köy derneğinin görevleri “442 sayılı
Köy Kanunu’na göre” genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

Köyde yaşayanların beklentileri doğrultusunda belirlenen işlerin zorunlu

olmasına onay vermek,
•

Köyde yaşayan insanlar arasından köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarının

seçilmesinde katkıda bulunmak,
•

Gerekli durumlarda köy tüzel kimliğini temsil edecek birini belirlemektir.
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1.4.3.2. İhtiyar Meclisi
Köy derneğince seçimle belirlenen köy idaresine ait kararların alındığı birimdir. Her beş
yılda bir yapılan mahalli idareler seçiminde okuma yazması olan köylüler arasında azaları
belirlenir. Köy içerisinde bulunan okulun öğretmeni ve cami imamı, ihtiyar meclisinin doğal
üyesi konumundadır. İhtiyar meclisinde verilen kararlar azalar tarafında imzalanarak bir karar
defterine yazılır. İhtiyar Meclisinin görevleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir:
•

Köyde yapılması gereken işler hakkında köylü ile konuşmak, yapılan işlerin

köylüler tarafından yapılmasına veya dışarıdan ücret karşılında yapılmasına karar vermek,
•

Köy adına arsa satın alıp, tarlası bulunmayanlara verip köy sandığına ödetmek,

•

Köyün sınırları içerisinde bulunan yerlerin yerleşme planı yapılmasını ve köy

nüfusuna kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine yerleşim planına uygun parsellerin tahsisini sağlamak,
•

Gerekli durumlarda köy hudutlarının değişmesi için başvuruda bulunmak,

•

Köy muhtarı ile beraber köy parasının doğru kullanılmasını ve yolsuzluk

yapılmamasını sağlamak,
•

İhtiyaç olması halinde köy korucusunu tahsis etmektir.

1.4.3.3. Köy Muhtarı
Köy derneğinin ve ihtiyar meclisinin en yetkili karar verme organıdır. Köy derneği
tarafından köy nüfusuna kayıtlı yaşayan kişiler arasından seçilen köy muhtarı, köyde sorumlu
olduğu işlerden dolayı devlet memuru sayılmaktadır. İl merkezine bağlı olan köylerde vali,
ilçeye bağlı olan köylerde kaymakamlar, köy muhtarının görevinde suistimalde bulunması
halinde muhtara yazılı ikazda bulunabilirler. Görevinde ihmal bulunan veya görevini yapmayan
muhtarlar, hakkında sorumlu idare kurul kararıyla açığa alınabilir.
Köy muhtarının görevleri; devlet işleri ile köy işleri bakımından ikiye ayrılmıştır. Buna
göre
•

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görevlerini icra etmek,

•

Köy yaşayanların düzenini sağlamak,

•

Köy nüfusuna kayıtlı kişilerin doğum, evlenme, boşanma ya da ölüm

durumlarını nüfus idaresine bildirmek,
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•

Köyde yaşayan asker kaçağı veya suçlu bulunması halinde devlet görevlilerine

haber vermek,
Köy Muhtarının köy işleri bakımından görev ve yetkileri genel olarak aşağıda
verilmiştir
•

Köy Kanununa göre köylünün mecburi olarak yer aldığı işleri ihtiyar meclisi ile

görüşerek yaptırmak,
•

Köylünün beklentisine göre yapılması gereken işlerin yerine getirilmesi için

nasihatte bulunmak,
•

Köyde para toplanması ya da toplanan paranın kullanılması konusunda karar

vermek,
•

Köy içinde yapılan harcamalarla ilgili ihtiyar meclisini bilgilendirmek,

•

İhtiyar meclisi ile ortak karar alıp köyün yerleşme planının yapılmasını köyün

bağlı olduğu birime bildirmektir.
SONUÇ
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve halka iletilmesi açısından merkez idare ve yerel
yönetimler rol oynamaktadır. Bu noktada merkezi idare ülke genelinde yürütülecek olan kamu
hizmetlerini tek bütçe ve personel sistemi üzerinden hiyerarşik ilişki çerçevesinde yürütmekte,
teşkilat yapısı olarak ise başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak
merkezi idarenin tek başına kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ülkenin her köşesinde etkin
olmasının zor olması ve kamu hizmetinin yürütülmesinde ortaya çıkan birtakım olumsuzluklar
yerel yönetim birimlerinin, kamu hizmetinin yürütülmesi noktasında ihtiyaç olarak, ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından hem
merkezi idare hem de yerel yönetim kuruluşları rol üstlenmişlerdir. Merkezi idare devlet tüzel
kişiliğini oluşturmaktadır. Yerel yönetimler ise kanunların verdiği yetkiye dayanarak idare
tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda ülkenin geneline ulaşılarak tüm kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi sağlanmış olmaktadır.
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Uygulamalar

1- Merkezi Yönetimler hakkında araştırma yapınız.
2- Merkezi Yönetimlerin idari yapılanması hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1-İdari Teşkilat tablosunu çiziniz.
2-Subsidiarity ilkesini kısaca açıklayınız.
3-Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin özelliklerini yazınız.
4-Normal belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve köyün idare organlarını
yazınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Yönetim kavramı açıklanarak; merkezi yönetim, merkezi yönetimin özellikleri, yetki
genişliği, merkezi yönetimin faydaları ve sakıncaları, yerel yönetim, subsidiarity ilkesi, yerel
yönetimin özellikleri, yerel yönetiminin faydaları ve sakıncaları, hizmet yönünden yerinden
yönetim, yer yönünden yerinden yönetim, yerel yönetim birimlerinden il özel idaresi, belediye
idaresi ve köy idaresi genel hatları ile açıklanmış ve temel bileşenler hakkında kısa bilgiler
verilmiştir.

42

Bölüm Soruları
1- Belediyelerle ilgili genel kanun olan ve bütün belediyelere uygulanan kanun
hangisidir?
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
b) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
c) 5216 sayılı Belediye Kanunu
d) 5393 sayılı Belediye Kanunu
e) 5393 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2-Mahalli idare seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?
a) 3

b) 4

c) 6

d) 2

e) 5

3-İl Özel İdaresi organları aşağıdakilerin hangisinde doğru ve tam bir şekilde
verilmiştir?
a) Vali-İl Encümeni
b) Belediye Başkanı-Belediye Encümeni-Belediye Meclisi
c) Vali-İl Genel Meclisi-Belediye Encümeni
d) İl Genel Meclisi-İl Encümeni-Vali
e) İl Genel Meclisi-İl Encümeni-Belediye Encümeni
4-İl Özel İdaresini düzenleyen kanun aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) 5203 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
b) 6360 sayılı Kanun
c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
d) 5393 sayılı Belediye Kanunu
e) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
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5- Belediye başkanının terör veya teröre yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden
uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık
sıfatının sona ermesi hallerinde, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve
il belediyelerinde ……………, diğer belediyelerde ………… tarafından görevlendirme yapılır.
Yukarıdaki boşluklara uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçişleri Bakanı-Vali
b) Cumhurbaşkanı-İçişleri Bakanı
c) Vali-Kaymakam
d) Cumhurbaşkanı-Vali
e) İçişleri Bakanı-Kaymakam
6-İl Genel Meclisi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) İl Genel Meclisi başkanı validir.
b) İl Özel İdaresinin karar organıdır.
c) Üyeleri halk tarafından seçilir.
d) Görev süresi 5 yıldır.
e) İl Genel Meclisi üyeliği kamu görevliliği ile bağdaşmaz.
7- Bir yerde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun kaçın üzerinde olması
gerekmektedir?
a) 2000

b) 3000

c) 7500 d) 10.000

e) 5000

8-Hangi kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırı ilk mülki sınırı ile eş yapıldı ve
büyükşehir belediyesi olan illerde İl Özel İdareleri kaldırıldı?
a) 6360 sayılı kanun
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
c) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
d) 5393 sayılı Belediye Kanunu
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e) İdare-i Umumiye-i Vilayeti Kanunu Muvakkat

9-Belediyelerde imtiyaza karar verecek yetki hangi organdadır?
a) Belediye Başkanı
b) Belediye Encümeni
c) Belediye Meclisi
d) Vali
e) İl Genel Meclisi
10-Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?
a) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
b) Belediyeler
c) Üniversiteler
d) Orman genel müdürlüğü
e) Kamu iktisadi teşebbüsleri

Cevaplar: 1-d, 2-e, 3-c, 4- e, 5-a, 6-a, 7-e, 8- a, 9- c, 10 -b
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2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN MERKEZİ YÖNETİMLERDE
KULLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Merkezi Yönetimlerde Kullanılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Coğrafi bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerde ve merkezi yönetimlerde kullanılma
nedenleri nelerdir?
2. Merkezi ve yerel yönetimlerde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmasındaki avantajlar ve
dezavantajlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

elde edileceği veya
geliştirileceği
Coğrafi
sistemleri

ve

yönetim ilişkisi

bilgi

Coğrafi

merkezi sistemlerinin
merkezi
kullanım

bilgi
yerel

dezavantajları
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bilgi

ve sistemleri uygulamalarının

yönetimlerde yerel
avantajları

Coğrafi

ve

merkezi

ve yönetimlerde inceleyerek

Anahtar Kavramlar
1. Merkezi Yönetim
2. Coğrafi Bilgi Sistemleri
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
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Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve değişmeler insanın hayata olan bakış
açısında farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknoloji dünyasında yaşanan
değişimler insanların beklentilerini arttırmıştır. İnsanoğlunun artan beklentileri ile birlikte
yaşam tarzlarında ve tüketim alışkanlıklarında değişimler meydana gelmiştir. Modern dünyanın
bir getirisi olarak insan, kaliteli, konforlu ve refah seviyesi yüksek bir yaşam sürmek
istemektedir. Özellikle insanoğlunun teknolojik gelişmelerden beklentisi ve istekleri yüksektir.
Bu istekler doğrultusunda, bilgi ve teknolojik gelişmelerden en fazla günlük yaşamda
yararlanma imkanı tanınmıştır.
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) temeli 1832 yılında Charles Picquet tarafından
atılmıştır. Paris’in 48 ilçesinde dönemin en ağır ve ölümcül hastalığı olan kolera salgını
haritalandırılmıştır. Sonrasında 1854 yılında İngiliz Doktor John Snow Londra’da kolera
salgınının mekansal olarak dağılışını belirlemiştir. Bu dağılış sonrasında kolera salgının
kaynağı tespit edilmiş ve hastalığın önüne geçilmiştir. Günümüzde en yakın projeler ise 1960’lı
yıllarda Kanada’da yapılmıştır. Roger Tomlinson Kanada’nın doğal kaynaklarının
sürdürülebilir olarak envanveterinin oluşturulması için Kanada hükümeti tarafından
görevlendirilmiştir. Bu CBS’nin merkezi veya yerel yönetimlerde kullanılmasına en temel
örneklerden biridir. CBS’nin mutlidisipliner bir yapıda olması araştırma-geliştirme, verilerin
saklanması, analiz edilmesi ve rapolandırılması sayesinde birçok bilim dalının, kurum ve
kuruluşların en temel uygulaması olma özelliği göstermektedir. CBS coğrafya bilimi başta
olmak üzere istatistik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, peyzaj ile savunma, şehir planlama,
belediyeler, bakanlıklar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kapsamda coğrafi bilgi
sistemlerinin merkezi yönetimler ile yerel yönetimlere en büyük faydası iş yükünü hafifletmesi,
kar ve zaman açısından kazanç sağlamasıdır.
CBS’de donanım, yazılım ve kullanıcı (personel) büyük önem taşımaktadır. Çünkü CBS
özellikle bu üç etmenin doğru entegrasyonu sonucunda başarı getirebilmektedir. Bu nedenle
CBS kullanıcıyı, kurum ve kuruluşları amacına götüren hem bir sistem hem de bir araç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yeryüzünde koordinata sahip her türlü verinin işlenmesi sürecinde
merkezi ve yerel yönetimlere büyük katkı sağlayan CBS özellikle son yıllarda teknolojinin
gelişmesiyle çok karmaşık yapıda olan verilerin dahi işlenmesine imkan tanımıştır. CBS tüm
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dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknolojinin gelişmesine paralel olarak
gelişme göstermiş ve kullanım yoğunluğu artmıştır.

2.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
CBS, farklı bilim dallarının faydalandığı ve dünyada konumsal veri ile ilgilenen kişiler,
kurumlar ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandıran, özellikle de ticari beklentiler, farklı
uygulamalar ve düşüncelerin yanında eğitim alanında da kullanılabilen uygulamalı sistemler
bütünüdür (Özgen, 2009:1855). Yeryüzüne ait verilerin bir amaca yönelik olarak toplama,
bilgisayar ortamında saklama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi
işlemlere imkan tanıyan bir karar destek sistemdir (URL 1). Bu ve benzeri şekilde CBS ile ilgili
her bilim ve çalışma alanında farklı tanımlar yer almaktadır. Bu tanımların ortak paydası da
CBS’nin bir sistemler bütünü olmasıdır.

2.1.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Fonksiyonları
CBS’nin veri analizlerinin ve veri setlerinin doğru oluşturulabilmesi için özellikle
aşağıda yer alan 4 temel fonksiyonun yerine getirilmesi gerekir. Bu fonksiyonlar; verilerin
temin edilmesi, verilerin tasnif edilmesi, verilerin işlenmesi, verilerin analizi ve
raporlanması’dır.
•

Verilerin temin edilmesi, koordinatları belirli olan sayısal veya sayısal olmayan
verilerin istenilen formatta ve istenilen düzende elde edilmesini ifade etmektedir. Uygun
formaatta elde edilen verilerin sisteme aktarılması sağlanmaktadır.

•

Verilerin tasnif edilmesi veya sınıflandırılması kapsamında mevcut verilerin CBS içinde
data management tools vasıtası ile verilerin tasnifi veya sınıflandırılması
sağlanmaktadır. CBS’de onlarca, yüzlerce ve binlerce veri girişinin yapılabilmesi sistem
içinde bu verilerin tasnifini ve sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle verilerin
doğru ve sağlıklı işlenebilmesi için tasnifinin veya sınıflandırılmasının iyi yapılması
gerekmektedir.

•

Verilerin işlenmesinde ise, girişi ve tasnifi gerçekleştirilen verilerin işlenmesi ifade
edilmektedir. Bu fonksiyonda verilerin işlenmesi ve analizi gerçekleştirilmektedir.

•

Son fonksiyon olarak da verilerin analizi ve raporlanması gelmektedir. Bu aşamada
girişi, sınıflandırması, işlenmesi süreçleri bittikten sonra elde edilen bulguların ve
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sonuçların görüntülenmesi ve sonuç çıktısı elde edilmektedir. Bu fonksiyon
basamaklarında son sırada yer almaktadır.

2.1.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerini oluşturan Öğeler
CBS’yi oluşturan 5 temel öğe bulunmaktadır (Şekil 2.1). Bu öğeler CBS’nin olmazsa
olmaz öğeleridir. Bunlar;
•

Software

•

Teknik donanım

•

Veri

•

Kullanıcı

•

Metot

Software

Veri

Metod

CBS
Kullanıcı

Donanım

Şekil 2.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Öğeleri

2.1.2.1. Software
CBS’de en önemli öğelerden biri yazılım tercihidir. Genellikle kullanıcı alanına göre ve
yazılım özelliklerine göre tercih yapmaktadır. Ayrıca kullanıcı software’in lisanslı veya açık
kodu olma özelliğine göre de tercih yapabilmektedir. Teknoloji çağında CBS’nin hemen her
alanda gündemde olmasından dolayı yazılım şirketleri lisanslı ürünlerin fiyatlarını oldukça
yüksek tutmaktadır. Bu nedenle kullanıcı açık kaynak kodlu olan yazılımlara yönelmektedir.
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Genel olarak piyasada kullanıcıların beğenisine sunulan yazılımlardan bazıları; Arc/Info,
Arcview, SDE, MapObjects, Arc IMS, MapInfo, MapX, Small World, Idrisi, Grass, Qgis’dir.
•

Kullanıcının istekleri doğrultusunda yazılımda olması gereken en önemli husus lisans
veya açık kaynak kod durumudur. Kullanıcı ihtiyacına göre yazılımdaki bütün işlevlere
ulaşabilmek istemektedir. Fakat özellikle lisanslı ürünlerin fiyatlarının yüksek olması
kullanıcıları açık kaynak kodlu yazılımlara yöneltmiş ve açık kaynak kodlu
yazılımlardan mükemmel performans alımlarının olduklarını rapor etmişlerdir.

•

Tercih edilecek yazılımda verilerin saklanmasında veya yönetiminde karmaşık olan
işlemleri dahi yapabilmesi beklenmektedir.

•

Proje dosya uzantısının diğer bütün yazılımlarla entegrasyonu beklenmektedir.

2.1.2.2. Teknik Donanım (Hardware)
CBS öğeleri içinde önemli olan bir diğer husus ise teknik donanım (hardware)’dir.
Donanımın teknolojik ihtiyaçlara uygun olması, kullanıcının isteklerini ve en yoğun analizleri
yapabilecek özellikte olması büyük önem taşımaktadır. Donanım masaüstü, laptop veya tablet
vb. donanımlar ile diğer bütün alet ve cihazları tanımlamaktadır. CBS yazılımlarında günün
şartlarına uygun olarak güncellemeler ve versiyon yenilemeleri yapılmaktadır. Bu nedenle
mevcut güncellemelerin ve versiyonların çalışabilmesi için hem işletim sistemi hem de ekran
kartı gibi özellikler düşünülerek sorunsuz ve hızlı çalıştıran bilgisayar sistemi gerekmektedir.
Donanım olarak dönem teknolojisini barındırmayan bilgisayar sistemleri belirli ihtiyaçlara
cevap verebilmekte fakat diğer işlemler için yetersiz kalabilmektedir.

2.1.2.3. Veri
CBS’de işlemlerin ve analizlerin yapılabilmesi için veri güvenirliğinin yüksek olması
gerekmektedir. Piyasada binlerce hatta milyonlarca veri bulunmaktadır. Fakat bu verilerin
doğru olup olmadığının sağlamasının yapılması oldukça önemlidir. Çünkü verilerin yanlış
olduğu bir çalışmada ortaya çıkan sonuçta yanlış olacaktır. Bu nedenle CBS’de verilerin
toplanma yöntemi, verilerin diğer yazılımlarla entegrasyonu ve verilerin doğru olması kullanıcı
için çok önemlidir.

2.1.2.4. Kullanıcı
Uygun yazılımın kullanımında ve gerekli verilerin işlenmesinde kullanıcının niteliği
oldukça önemlidir. Mükemmel lisanslı bir yazılım, doğru ve hatasız binlerce veri fakat
kullanıcının niteliğinin veya kalifiyesinin düşük olması ya da CBS anlamında bilgisinin yetersiz
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olması yanlış sonuçların ortaya çıkmasına veya hiçbir sonucun ortaya çıkmamasına neden
olabilmektedir. Bu nedenle bu alanda nitelikli kullanıcının varlığı CBS’nin gelişiminde ve
doğru sonuçların elde edilmesinde büyük öneme sahiptir.

2.1.2.5. Metod
CBS’de kullanıcının ve sonuç çıktılarının başarılı olabilmesi için seçilen metoda dikkat
edilmesi gerekmektedir. Kullanıcının tercihi, çalışılan alanının özelliği, kurum ve kuruluşun
ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda analizler ve metodlar şekillenmektedir.

2.1.Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Bakışı
Bilgi Sistemleri teknolojileri sayesinde kamu yöneticileri önceki dönemlerden farklı
olarak ilk defa birbirlerinden bağımsız olan veri setlerini tek bir uygulama içinde değerlendirmiş
ve kullanma fırsatına sahip olmuştur (Tataroğlu, 2007: 48). Yerel ve merkezi yönetimlerde CBS
ve bilişim teknolojileri, kaynakların değerlendirilmesi ve yönetiminde etkili araçlar ve amaçlar
sunmaktadır (Çabuk, 2015:71). Bu araçlar ve amaçlar doğrultusunda merkezi ve yerel bilginin
kaliteli veri ile entegrasyonu sağlandığında CBS halkın gereksinimlerinin karşılanması için
ihtiyaç olan tüm kamu politikalarının anlaşabilmesinde ve uygulanabilmesinde kritik derecede
öneme sahiptir. Mekansal, toplumsal, ekonomik ve çevresel özellikli niteliklerin daha iyi
yürütülebilmesinde anahtar rol oynamaktadır (Çabuk, 2015:71).
Gelişmiş ülkelerde özel ve resmi kurumlarda CBS’nin kullanımı ve entegrasyonu hızlı
bir şekilde gerçekleşirken, gelişmekte olan ülkelerde bu hız biraz düşüktür. Fakat teknoloji
çağının bir getirisi olarak yerel ve merkezi yönetimlerde CBS kullanımı yaygınlaşmakta ve
niteklikli personel sayısı da artmaktadır. Konumsal ve konumsal olmayan veriler arasındaki
ilişkileri analiz etmede güçlü bir araç olan CBS gerek yerel gerekse merkezi ölçekte kamu
politikalarının belirlenmesinde ve yönetilmesinde önemli girdiler sağlamaktadır (Bensghir ve
Akay, 2006:32). Fakat bu girdilerin ve sonuçların doğru ve kullanılabilir yorumlanmasında
kamuda ve özelde bazı gereksinimler mevcuttur. Bu gereksinimlerin giderilmesi sonucunda
başarılı bir yönetimin yanında zaman ve maliyetten de kazanç sağlanabilecektir. Bu
gereksinimlere;
❖ Verilerin düzenli olması ve birçok kurumda en iyi şekilde kullanılabilecek
entegrasyonun sağlanması,
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❖ Verilerin standardizasyonunun belirlenmesi ile tüm özel ve resmi kurumlarda
kullanılabilmesi,
❖ Sahadan bizzat toplanacak verilerin doğruluğunun tespiti örnek verilebilir.
Gereksinimlerin en kısa zamanda giderilmesi sonucunda yerel ve merkezi yönetimlerde
başarı sağlanabilecektir.

CBS’nin kullanım alanının oldukça geniş olması ve hemen her kurumda
kullanılabilecek potansiyelinin olması, bazı veri ve yazılım şirketlerinin tekelleşmesine, bu
şirketlerin teknolojik olarak söz sahibi olmasına neden olmuştur. Ayrıca özellikle teknolojik
anlamda çağa ayak uydurmaya çalışan ülkelerin hem teknolojik gelişmeleri takip edip hem de
bilgi

teknolojilerine

gerekli

yatırımı

yapamamaları

bu

alanda

karşımıza

çıkan

problemlerdendir. Ayrıca CBS’yi bir bütün olarak ele aldığımızda ciddi sorunlardan biri de
gelişmekte olan ülkelerde nitelikli personelin eksikliği ve nitelikli personelin de beyin göçü ile
gelişmiş ülkelere doğru bir akışının söz konusu olmasıdır.

2.1.1. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımının Yararları
Bilgi ve veri teknolojilerinin özellikle kamu yönetimi üzerindeki etkileri temelde iki
yaklaşımla ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi bilgi teknolojilerindeki kamu yönetiminin
halka sağladığı faydaları göz önünde tutulan iyimser yaklaşımdır. İkincisi ise teknolojinin
antidemoktratik, insafsız ve insanlık dışı etkilerine vurgu yapan Orwell’in “büyük ağabey”i ile
öncülleştirilen olumsuz yaklaşımdır (Barbour, 1993:11’den ve Van de Donk vd, 1995:5’den
akt. Tataroğlu, 2007:48). Her iki yaklaşım da farklı yönleri ile tartışmaya açık olmakla birlikte
özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında CBS’nin faydaları öne çıkmaktadır. Bu açıdan CBS’nin
niteliğine ve niceliğine bağlı olarak ortaya çıkan faydalarının yanı sıra, planlamış doğrudan veya
somut faydalar, planlanmamış doğrudan veya somut faydalar, dolaylı veya maddi olmayan
faydalar şeklinde de faydaları bulunmaktadır (URL 2).
Genel bir ifade ile merkezi ve yerel yönetimlerde CBS kullanımının yararları şu şekilde
sıralanabilir:
❖ Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çözüm odaklı çalışılması ve mevcut sorunlara hızlı
ve kalıcı çözümler getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle CBS istenilen
komutlarda hızlı ve çözüm odaklı tepkiler vermektedir.
❖ Hem veri anlamında hem de iç yönetim anlamında daha iyi yönetimin ve planlamanın
yapılmasını sağlamaktadır.
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❖ Kamu ve özel kurumlarda binlerce veya milyonlarca veri bulunmaktadır. Günümüz
şartlarında bu verilerin hemen hepsinin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması,
depolama sorununu ortaya çıkarmıştır. Fakat CBS ile bu veriler ve kayıtların korunması
ve sistemli hale getirilmesi sağlanmaktadır.
❖ Maliyeti azaltarak farklı alanlara yatırım yapılmasını sağlamaktadır.
❖ Daha kaliteli ve verimli hizmet alımı sağlanmaktadır (URL 3).

2.1.2. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımından Kaynaklı
Sorunlar
Gelişmiş ülkelerde CBS kullanımının yaygın ve yoğun olması mevcut sorunların
azalmasına fayda sağlamıştır. Fakat bu durum gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde çok
farklıdır.
❖ Sistemden kaynaklı sorunlar,
❖ Sistemden sorumlu elemanların veya kullanıcıların sayıca ve bilgi olarak yetersiz
olması,
❖ CBS tabanlı projelerin az olması,
❖ Projelere ve yatırımlara yeterli düzeyde bütçe ayrılmaması,
❖ Kurumlar arası entegrasyon eksikliği,
❖ Kurumların oluşturduğu verilerin uyumluluklarının yetersiz olması,
❖ Teknik donanım ve yazılımsal altyapının eski olması ve ihtiyacı karşılamaması,
❖ Verilerin eski olması,
gibi hem iç hem de dış kaynaklı sorunlar özel ve kamu kurumlarında sıklıkla
görülebilmektedir. Fakat özellikle son yıllarda ilgili bakanlıklar tarafından alınan
kararlar neticesinde CBS kullanımı mevcut ve geleceğe dönük yatırımlar anlamında
desteklenmektedir. Bu doğrultuda sorunların azaltılmasına yönelik birçok olumlu
gelişme yaşanmaktadır.
2.1.1. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Çözüm Odaklı CBS Kullanımı
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte artan oranda iş yükü,
verilerin oldukça fazla ve komplike olması nedenleriyle kamuda ve özelde teknolojik
gelişmelere olan ihtiyaç giderek artmıştır. Buna bağlı olarak insanların hizmet alımını
kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin kamuda ve özelde en önemli temsilcilerinden biri olan
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CBS’ye talepte artış görülmüştür. CBS çalışmaları, kaliteli ve doğru veri, uygun yazılım ve
nitelikli kullanıcı ile doğrudan çözüm odaklı çalışmaktadır. Fakat merkezi ve yerel yönetimlerin
içinde yönetimsel bazı sorunların varlığı da CBS’nin uygulanmasında ve çözüm odaklı
çalışması aşamasında işleri zorlaştırmaktadır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın gerekli
olduğunu,
❖ Adem-i merkeziyetçilik,
❖ Yavaş işleyen bürokrasi süreçleri,
❖ Yapıların şeffaf olmaması,
❖ Giderlerde ve bütçelerde israfın önüne geçilememesi,
❖ Halk odaklı çalışılmaması gibi faktörler açıkça göstermektedir (Çukurçayır ve
Sipahi, 2003).
Özellikle kamu yönetimlerinde yukarıda sayılan bazı sorunların ortadan kaldırılması
veya hafifletilmesi halka hizmetin önünü açacak ve kamu yararı sağlayacaktır. Ülkemizin bilgi
ve veri teknolojilerindeki gelişmelere ayak uydurulabilmesi için öncelikle kamu kurum ve
kuruluşlarındaki benzer sorunların çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca dünyaki gelişmelere
entegre olması sağlanmalıdır. Bunun için gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamalar incelenmeli
ve CBS çalışmaları bunlara göre değerlendirmelidir.

2.1.3. Dünya’da ve Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS
Uygulamaları
1830’lu yıllarda temeli atılan CBS günümüzde çok gelişmiş ve neredeyse yapay zeka
ile yarışır konuma gelmiş bir karar verme sistemidir. Bu sistem ilk olarak basit anlamda
görsellerin oluşturulmasında kullanılmış ardından teknolojinin gelişmesine paralel olarak da
çok karmaşık verilerin analizlerini yapabilen bir sistemler bütünü olmuştur.
CBS’nin ülkemizde kullanımı ve yaygınlaşması çok geç gerçekleşmiştir. İlk olarak
üniversitelerde bilim alanında kullanıma başlanmıştır. Daha sonra belediyeler, ilgili bakanlıklar
ile özel kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmuştur. CBS’nin birçok alanda
uygulamalarının olması, kamu ve özel sektörün ilgisini çekmiştir. Bu alanlar;
❖ Elektrik / Gaz işletimi
❖ Ticaret
❖ Telekomünikasyon
❖ Taşımacılık
❖ Maden / Petrol arama
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❖ Güvenlik / Emniyet
❖ Su / Atık su
❖ Tıp / Sağlık
❖ Yerel Yönetim
❖ Jeoloji / Yer Bilimleri
❖ Askeri / İstihbarat
❖ Kartografik işlemler
❖ Arazi kullanımı
❖ Çevre yönetimi
❖ İmar ve Kadastro
❖ Ziraat / Tarım
❖ Risk yönetimi
❖ Afet yönetimi’dir (Nişancı vd, 2010:58).

CBS kullanımının oldukça yoğun olduğu ABD’de bu kullanım ve uygulama çeşitliliği
oldukça dikkat çekicidir. Merkezi ve yerel yönetimler tarafından kullanılan uygulamalardan
bazıları; geri dönüşüm, su kullanımı adaleti analizi, merkezi proje izleme, perakendeciliğin
geliştirilmesi, havza yönetimi, ekonomik kalkınma vergi indirimi analizi, çöp toplama ve
depolama, emlak vergisi adalet analizi, suç dağılımı analizi, yağmur suyu yüzey akışı ücretinin
belirlenmesi, suç sıcak nokta tahminleri, genç ve aile hizmetleri için yer seçimi, polis
kaynaklarının dağıtımı, kütüphane geliştirme çalışamları, GPS kullanarak polislerin sevk
edilmesi, yönlendirilmesi, yardımlara erişimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, suç analizi
çalışmaları, bağış/burs başvurularının alınması, seyahat talep tahminleri, seçim bölgeleri için
sınırlarının belirlenmesi, ulaşım bakım ihtiyaçlarının modellenmesi, istenmeyen tesisilerin
belirlenmesi, otoparkların planlanması, açık alan planlaması, üst ve alt yapı yönetimi, havaalanı
gürültü analizi, fırtına acil durum müdahalesi, demiryolu gürültü analizi, park yangın riski
modellemesi, mahalle planlaması, yangın analizleri, tarihi koruma, yangın istasyon konum
analizi, kahverengi saha geliştirme analizleri, yangına müdahele analizi, sağlık risklerinin
tanımlanması, kanalizasyon denetimi planlaması, sivrisinek kontrolü, kullanım zamanına bağlı
faturalandırma analizi, toplu konut programı analizi ve kent ağacı yönetimidir.
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Geri dönüşüm

Su kullanımı adaleti analizi

Merkezi proje izleme

Perakendeciliğin geliştirilmesi

Havza yönetimi

Ekonomik

kalkınma

vergi

indirimi

analizi
Çöp toplama ve depolama

Emlak vergisi adalet analizi

Suç dağılımı anlizi

Yağmur suyu yüzey akışı ücretinin
belirlenmesi

Suç sıcak Nokta Tahminleri

Genç ve aile hizmetleri için yer seçimi

Polis kaynaklarının dağıtımı

Kütüphane geliştirme çalışamları

GPS kullanarak polislerin sevk
Yardımlara
edilmesi/ yönlendirilmesi
iyileştirilmesi
Suç analizi çalışmaları

bakım

geliştirilmesi/

Bağış/burs başvurularının alınması
Seçim
belirlenmesi

Seyahat talep tahminleri
Ulaşım
modellenmesi

erişimin

ihtiyaçlarının

bölgeleri

için

sınırlarının

İstenmeyen tesisilerin belirlenmesi

Otoparkların planlanması

Açık alan planlaması

Üst ve alt yapı yönetimi

Havaalanı gürültü analizi

Fırtına acil durum müdahalesi

Demiryolu gürültü analizi

Park yangın riski modellemesi

Mahalle planlaması

Yangın analizleri

Tarihi koruma

Yangın istasyon konum analizi

Kahverengi saha geliştirme analizleri

Yangına müdahele analizi

Sağlık risklerinin tanımlanması

Kanalizasyon denetimi planlaması

Sivrisinek kontrolü

Kullanım
zamanına
faturalandırma analizi

bağlı

Toplu konut programı analizi
Kent ağacı yönetimi

Tablo 2.1. ABD’de Bazı Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Kullanılan CBS Uygulama
Örnekleri
Kaynak: Huxhold vd. 2004.
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Türkiye’de bu alanda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) projesi
geliştirilmiştir. TUCBS; tüm yerel, bölgesel ve ulusal nitelikte coğrafi bilgi sistemlerinin
birbiriyle bilgisayar ağları üzerinden veri paylaşılabildiği ve vatandaşların dahil her düzeyde
kullanıcıların erişebildiği bir sistemdir (Çabuk, 2015:79). Bu proje kapsamında ilgili
bakanlıklar ve ilgili kurumlar bazı uygulamaları geliştirmişlerdir. Kent bilgi sistemi, kampüs
bilgi sistemi, su ve atık su yönetimi, değerli madencilik arama faaliyetleri, e-devlet,
biyoçeşitlilik envanterleri gibi diğer bölümlerde detaylı olarak incelenecek birçok uygulama
Türkiye kamu ve kuruluşlarında geliştirilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları başlangıç
aşamasındayken, bazılarında da sona doğru yaklaşılmış ve insanların hizmetine sunulmuştur.

Uygulamalar
1. Merkezi ve yerel yönetimler nelerdir ve amaçları nelerdir araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Merkezi yönetimlerin kuruluş amaçları nelerdir?
2. Merkezi ve yerel yönetim arasındaki yetki vb.anlamda farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Merkezi ve yerel yönetimlerin farklarını, kuruluş amaçlarını ve görev dağılımlarını
öğrenildi. Merkezi yönetimlerin teşkilatlanma yapısı hakkında bilgiler alındı.
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Bölüm Soruları
1. Coğrafi bilgi Sistemlerinin temeli kaç yılında atılmıştır ?
A. 1831
B. 1832
C. 1833
D. 1834
E. 1835
2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atılmıştır?
A. John Snow
B. Carlt Ritter
C. Alexandar Von Humdoldt
D. Charles Picquet
E. Friedrich Ratzel
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3. “………………
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haritalandırılmıştır.”

ilçesinde

dönenin

Boşluklara

en

uygun

ağır

hastalığı

olarak

olan……………..

aşağıdakilerden

hangisi

gelmektedir?
A. Londra – Veba Salgını
B. Paris – Kolera Salgını
C. Los Angeles – Çiçek Hastalığı
D. New York – İspanyol Gribi
E. Güney Kore – Sars
4. 1960’lı yıllarda Kanada hükümeti tarafından görevlendirilen Roger Tomlinson’un
görevlendirilme sebebi nedir?
A. Doğal Kaynakların sürdürülebilir olarak envanterinin oluşturulması
B. Turistik mekanların mekânsal kullanımı
C. Arazi kullanım değişiminin tespiti
D. Askeri ve savunma amaçlı haritaların oluşturulması
E. Salgın hastalıklarının mekânsal dağılımı

5. Aşağıdakilerden hangisi CBS yazılımlarından biri değildir?
A. Grass
B. Qgis
C. Idrisi
D. MapInfo
E. Excel
6. I. Donanım
II.Yazılım
III.Kullanıcı
IV.Veri
Yukarıda verilenlerden hangisinin veya hangilerinin doğru entegrasyonu
ile başarıya ulaşılabilmektedir?
A. Yalnız I
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B. II ve III
C. I, II ve III
D. Yalnız IV
E. I, II, III ve IV
7. “CBS, yeryüzüne ait verilerin belli bir amaç doğrultusunda saklanmasını, interaktif
ortamda depolanmasını, güncelleştirilmesini, kontrol edilmesini, analiz edilmesini ve
görüntülenmesini sağlayan karar destek sistemidir.” İfadesi doğru mu ? yanlış mı?
A. Doğru B.Yanlış
8. Aşağıdakilerden hangisi CBS’yi oluşturan öğelerden biri değildir?
A. Yazılım
B. Veri
C. Kullanıcı
D. Metot
E. Zaman
9. Bilgi ve veri teknolojilerinin özellikle kamu yönetimi üzerindeki etkileri temel kaç
yaklaşımla ele alınmaktadır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
10. CBS’nin ülkemizde ilk olarak kullanılması hangi alanda gerçekleştirilmiştir?
A. Askeri
B. Üniversite
C. Sağlık
D. Bakanlıklar
E. Belediyeler
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Cevaplar: 1-b, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c, 6-a, 7-e, 8-e, 9-b, 10-b
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3. TÜRKİYE'DE CBS İLE İLGİLİ KURUMLAR VE MERKEZİ
YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS’nin Kullanımı, Uygulaması ve
Değerlendirilmesi
3.1.1. CBS Kullanımı, Uygulamaları ve Değerlendirilmesi
3.1.2. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı: Mevzuatlar ve
Düzenlemeler
3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
3.2.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
3.2.1.1. INSPIRE
3.2.1.2. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS)
3.2.1.3. Atlas Uygulaması
3.2.2. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel
Müdürlüğü
3.2.3. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
3.2.4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
3.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
3.3.1. Maden Tetkik Arama (MTA)
3.3.1.1. Yer Bilimler Portalı
3.3.1.2. Türkiye Doğal Taş Bilgi Sistemi
3.3.2. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)
3.4. İç İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
3.4.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
3.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
3.6. Milli Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
3.6.1. Harita Genel Müdürlüğü (HGM)
3.6.1.1. HGM ATLAS Uygulaması
3.6.1.2. HGM Geoportal Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de Merkezi Yönetimlerde CBS uygulamalarına ilişkin mevzuatlar nelerdir?
2. Türkiye’de Merkezi Yönetimlerde CBS kullanım uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Merkezi Yönetimlerde CBS Merkezi
Tartışmaları

yönetimlerde Konuya ilişkin daha önceki

CBS gereksinimlerinin ne çalışmalar ve bakış açılarının
olduğu

Merkezi Yönetimlerde CBS Merkezi
ile İlgili Mevzuatlar

incelenmesi
Yönetimlerde Konu ile ilgili çıkan yasa ve

CBS ile ilgili kuruluşların mevzuatların incelenmesi
görevlerinin ne olduğu

Merkezi Yönetimlerde CBS Merkezi
Uygulamaları

Yönetimlerde Konu ile ilgili uygulamaların

CBS Uygulamalarının Ne incelenmesi
Olduğu
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Anahtar Kavramlar
1-Merkezi yönetimlerde CBS
2-Merkezi Yönetimlerde Mevzuat
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Giriş
CBS’nin dünyada ve ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerce kullanılmaya başlanması
bilgi ve veri teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde teknolojinin
ilerlemesi CBS’nin her alanda kullanımını zorunlu kılmıştır. Sanayi devrimi ve teknoloji
hamlelerini gerçekleştiren ve bu alandaki gelişmelerini tamamlayan ülkeler veri kaynaklarını
yönetmede ve teknoloji alanında söz sahibi olmuşlardır. Söz sahibi ülkelerden bazıları;
İngiltere, ABD, Kanada, Güney Kore, Çin gibi gelişme evrelerini tamamlamış ülkelerdir.
Teknolojinin ve verilerin merkezi olan bu ülkelerde CBS gibi projelere oldukça büyük
yatırımlar gerçekleştirilmektedir.
Öncelikle gelişmiş ülkelerde başlayan veri ve bilgi teknolojilerinde ülkemiz henüz
istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Fakat yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla çağı yakalamak ve bu
doğrultuda gelişme göstermek mümkün olacaktır.
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3.1.Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS’nin Kullanımı, Uygulaması ve
Değerlendirilmesi
3.1.1. CBS Kullanımı, Uygulamaları ve Değerlendirilmesi
Türkiye’de coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları alanındaki çalışmalar temelde 3 farklı
yönetim biriminde devam etmektedir (Şekil 3.1). Bunlar;
❖ Merkezi yönetimlerde coğrafi bilgi sistemi uygulamaları
❖ Yerel yönetimlerde (il, ilçe belediye teşkilatları vb.) coğrafi bilgi sistemi uygulamaları
❖ Hizmet yerinden yönetim birimlerinde coğrafi bilgi sistemi uygulamalarıdır (Dicle,
2011).

Türk Kamu
Yönetiminde CBS
Uygulamaları

Merkezi Yönetimde
CBS Uygulamaları

Yerel Yönetimde CBS
Uygulamaları

Hizmet Yerinden
Yönetim Birimlerinde
CBS Uygulamaları

Şekil 3.1. Türkiye’deki farklı yönetim türlerinde CBS kullanımı (Dicle, 2011).
Ülkemizde kamu yönetimi teşkilatlarının CBS uygulamaları için ihtiyaç duyulacak
veriler ilgili bakanlıklar, merkezi hükümet kuruluşları, valilikler ve belediyelerden temin
edilebilmektedir (Durduran ve Geymen, 2008: 6). Fakat bu verilerin standartlarının
oluşturulması gerekmektedir. Bunun için öncelikle TÜBİTAK ve HGK koordinasyonu altında
diğer kurumlarında katıldığı CBS standartlarını oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. 1990’da
Harita Genel Komutanlığı (günümüzde Harita Genel Müdürlüğü) bünyesinde coğrafi veri
tabanının oluşturulabilmesi için proje gruplarının kurulması istenmiştir. 1993’te ise TÜBİTAK
bünyesinde “Ulusal Veri Standartları” oluşturmak üzerine bir çalışma grubu kurulmuştur
(Dicle, 2011:85). Ayrıca dönemin Başbakanlık makamı içinde de Ulusal Coğrafi Veri
standartlarının oluşturabilmesi için ilgili bakanlıklarla da proje grupları oluşturulmuştur.
Türk Kamu yönetimi merkezi yönetim teşkilatında CBS uygulamaları için ilgili
bakanlıklar veya bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar bu görevleri ve projeleri yürütmektedirler.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere 8 bakanlık ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarca
CBS uygulamaları kullanılmaktadır (Şekil 3.2).

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Enerji ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı

İçişleri
Bakanlığı

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

Millii
Savunma
Bakanlığ

Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Ulaştırma
ve Altyağı
Bakanlığı

Şekil 3.2. Merkezi yönetim teşkilatlanmasında CBS uygulamalarının yapılabileceği
bakanlıklar
Türkiye CBS alanındaki ilk çalışmalar üniversiteler ile kamusal anlamda merkezi
yönetimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Harita Genel Müdürlüğü (HGM) CBS anlamdaki ilk
verileri ve ilk projeleri geliştirmiştir. Haritacılık anlamındaki ilk dersler 1834 yılında Kara Harp
Okulunda başlamıştır. 1895’te Türkiye’de modern anlamda haritacılık üretimine başlanmıştır.
Ayrıca bu yılda ayrı bir harita komisyonu kurulmuştur. 1909’da yeniden yapılandırılan
komisyonla, 25 Ağustos 1909 tarihinde temel ölçek 1:25.000 baz alınarak, Türkiye’nin
haritalarının yapımına İstanbul’un Bakırköy ilçesinden başlanmıştır (URL 4).
Ülkemizde haritalar için en temel raster ve vektör verileri HGM üretmiştir/
üretmektedir. Bu kurum dışında gerek üniversiteler gerek özel teşebbüsler gerekse de ilgili
bakanlıklar tarafından veri üretimi ve giriş sağlanmaktadır. Ayrıca araştırıcılar tarafından da
tez, makale, bildiri vb. çalışmalar yapılarak ulusal CBS platformuna katkı sağlamaktadırlar.
Fakat bu çalışmalar istenilen düzeyde yapılamamaktadır.
Ülkemizde CBS alanında hem teorik hem de uygulama bazlı çalışan Prof. Dr. Tahsin
Yomralıoğlu CBS için kurumsal standartları belirlemiştir. Yomralıoğlu (2003)’de belirlenen
yaklaşımlar Şekil 3.3’te yer almaktadır.
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Şekil 3.3. TUCBS için yaklaşımlar (Yomralıoğlu, 2003).

3.1.2. Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı: Mevzuatlar ve
Düzenlemeler
Türkiye, CBS alanındaki ilk örnekler 1850’li yıllarda HGM tarafından yapmıştır. 1990
sonrasında da diğer kurum ve kuruluşlar bu tür uygulamalara geçiş yaparak çalışmalarını
yoğunlaştırmışlardır. Ülkemizde CBS ile ilgili en önemli kurum Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’dır. Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. CBS
ile ilgili tüm işleri bu müdürlük bakanlık adına yerine getirmektedir.
“Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik”
20/03/2015 tarihli ve 29301 sayılı karar ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması
ve yönetilmesi; coğrafi veri temaları kapsamındaki coğrafi verilerin veri tanımlamasının
yapılması ve sorumlu kurumlarca bu tanımlara uygun olarak üretimi; coğrafi verilerin, coğrafi
veri setlerinin, coğrafi veri servislerinin ve bunlara ait metaverilerin paylaşılması; coğrafi
verilerle ilgili iş ve işlemler için kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla
hazırlamıştır. Bu yönetmeliğe göre;
✓ Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi metaveri profili, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar
ve kullanıcı gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve
güncellenir.
✓ Coğrafi veri temaları kapsamında kalan ve paylaşılması istenen diğer coğrafik veri,
coğrafi veri seti ve coğrafi veri servislerine ait metaveriler, standartlara uygun olarak
üretici kuruluş tarafından hazırlanmakta ve portala bedelsiz olarak yüklenmektedir.
✓ Coğrafik verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin doğruluğundan,
güncelliğinden ve içeriğinden üreticisi kurum ve kuruluş sorumludur.
✓ Coğrafi veri setlerininin ulusal coğrafi veri portalı aracılığıyla aranması,
görüntülenmesi, çağrılması ve indirilmesi ile ilgili ağ servislerine dair uygulama
esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve güncellenmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında diğer kurumların da CBS ile ilgili
yönetmelikleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir;
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✓ “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkilerine Dair Yönetmelik, 07/02/2020 tarihinde 31120 sayılı kararın 21. maddenin
ç fıkrasında “Kurumda ihtiyaç duyulan konumsal boyutlu çalışmalarda, coğrafi ve
kartografik altyapıyı oluşturmak coğrafi veritabanını tasarlamak, kurmak, işletme ve
coğrafi bilgi sistemi çalışmalarını yürütmek” şeklinde yer almaktadır.
✓ Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 24/06/2017
tarihinde 30106 sayılı kararın 5. maddesinin j fıkrasında “Kurum açılacak binanın
Coğrafi Bilgi Sistemine altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak
Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekir” şeklinde yer almaktadır.
✓ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği 04/04/2014
tarihinde 28962 sayılı kararın 2. maddesinde Tabii kaynaklar alanındaki verilerin
coğrafi bilgi sistemi teknikleri ile toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi,
mekânsal analizi, sorgulaması amacıyla yürütülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi için sürekli ve periyodik olarak talep edilen veri setlerini
ve bunların paydaş/alt paydaşlarca iletim biçimini, zamanını ve sıklığını düzenleyen
usul ve esasları kapsar” şeklinde yer almaktadır.
✓ Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 20/03/2012 tarihli 28239
sayılı kararı ile 5. maddesinin ü fıkrasında Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi
Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe Belirlenerek İnternet
Sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı
ölçüm krokisi verisi” şeklinde yer almaktadır.

3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Bakanlık 1848’de Nafıa Nezareti olarak çalışmalara başlamıştır. O dönemdeki adıyla
Bayındırlık Bakanlığı olan 26.05.1934 tarihli ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları,
limanlar, karayolları ve köprüler inşa etmek, PTT tesislerin kurup işletmek, su işlerini
düzenlemek,

devlet

daire

ve

müesseselerinin

her

türlü

yapı

işlerini

yapmakla

görevlendirilmiştir. Bakanlık 1983’te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adını almıştır.
04/07/2011tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.
(URL 5)

3.2.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde CBS uygulamalarına sahip olan birimler;
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▪

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

▪

Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü

▪

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

▪

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

▪

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

▪

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’dür.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;

a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş
ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
b) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimlik bir şekilde kullanılmasını
teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak,
c) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlarca

üretilen

verilerin

bakanlık

birimlerince

kullanılmasını

ve

değerlendirilmesini sağlamak,
d) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli
düzenlemeler yapmak,
e) Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak gibi amaçları ve görevleri bulunmaktadır.

CBS Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan birimlerin özel uygulamaları bulunmaktadır.
Bunlar;
▪

Infastructure ffor Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

▪

Kent bilgi sistemleri

▪

Jeoloji verilerinin standardizasyonunun yapılması

▪

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

▪

Gerçek ortofoto üretimi

▪

Geokodlama

▪

3-B bina ve şehir topografyası veri setlerinin üretimi

▪

Kentsel alanlarda arazi durum atlası oluşturulması

▪

Sel alanlarında 3B veri üretimi ve taşkın modellemesi
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3.2.1.1. INSPIRE
INSPIRE, direktifi Avrupa Parlamentosu mekânsal veri altyapısını oluşturmayı
amaçlamaktadır. Direktifin kapsadığı mekânsal veri yaygın olup, çok çeşitli başlık ve teknik
temaları kapsamaktadır (Şekil 3.4). INSPIRE bir dizi ortak ilkeye dayanmaktadır. Bunlar;
▪

Veri sadece bir defa toplanmalı ve en etkin şekilde saklanacağı yerde tutulmalıdır.

▪

Belirlenmiş bir katman/ölçekte toplanan veri diğer tüm katman/ölçeklerde
paylaşılabilmeli, araştırmaları için ayrıntılı olmalı, stratejik amaçlar için genel özellikler
içermelidir.

▪

İyi bir yönetişim için her düzeyde ihtiyaç duyulan coğrafi bilgiye kolaylıkla ve şeffaf
bir şekilde erişilebilmelidir (URL 6)

Şekil 3.4. INSPIRE geoportaldan bir görüntü (URL 7)

3.2.1.2. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS)
TUCBS’nin yapısı ve kuruluş amacı gereği ulusal coğrafi veri temaları bulunmaktadır.
Yaklaşık olarak 32 tema bulunmakta ve bu temaların belirli yıllar dahilinde verilerinin
tamamlanmış olması planlanmaktadır. Bu temalar;
▪

İdari Birimler

▪

Coğrafi yer adları

▪

Bina
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▪

Adres

▪

Yükseklik

▪

Ortogörüntü

▪

Ulaşım ağları

▪

Hidrografya

▪

Jeoloji

▪

Arazi Örtüsü

▪

Arazi Kullanımı

▪

Toprak

▪

Koruma Bölgeleri

▪

Doğal Afet Riski Bölgeleri

▪

Altyapı

▪

Enerji Kaynakları

▪

Madenler

▪

İnsan Sağlığı ve güvenliği

▪

Nüfus Dağılımı-demografi

▪

Çevre İzleme Tesisleri

▪

Sanayi tesisleri

▪

Tür dağılımı

▪ Biyocoğrafya bölgeleri vb. temalardır (URL 8). Bu temalar vasıtasıyla metaveriler
oluşturulmakta ve standart bir veri girişi esas alınmaktadır.
TUCBS’de kavramsal model bileşenleri Şekil 3.5.’de görülmektedir
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Şekil 3.5. TUCBS kavramsal model bileşenleri (URL 9)
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Şekil 3.6. TUCBS Standart Hiyerarşisi (URL 10)
TUCBS’de

verilerin

oluşturulmasında

ve

metaverilerin

standardizasyonunun

sağlanmasında Şekil 3.6’daki gibi hiyerarşi bulunmaktadır. Bu yaklaşımla ISO, OGC ve
INSPIRE standartlarının öngörüleri temel alınarak üretilen TICBS standartları; TAKBİS, KBIS
vb. farklı sektörlerdeki uygulamalarda veri değişimi için temel oluşturur (Aydınoğlu ve
Yomralıoğlu, 2010).
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Şekil 3.7. TUCBS Ana ve Sektör Modeli İlişkisi (URL 11)
Şekil 3.7’de TUCBS’nin sektör modeli ilişkisi gösterilmiştir. Mekânsal olarak üretimi
yapılabilen hemen her bilgi yer metaveri kapsamında değerlendirilmektedir.

3.2.2. Atlas Uygulaması
Atlas uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait bir uygulamadır. Atlas
uygulamasına http://www.atlas.gov.tr linkinden erişim sağlanmaktadır. Merkezi veri tabanına
entegre olan coğrafi veriler belirli katmanlarla kullanıcıya sunulmaktadır. Ayrıca uygulama
OGC standartlarında veri sunmaktadır (Şekil 3.8).

84

Şekil 3.8. Atlas 2020 uygulamasının genel görünümü (URL 12)

3.2.3. Mekansal Planlama
Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü

Genel

Müdürlüğü,

Çevresel

Etki

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun
hükmünde kararname ile bakanlığımız hizmet birimi olarak kurulan Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü’nün 10/07/2018 tarihli resmî gazetede yayımlanan 1 numaralı karar ile görevleri
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
✓ Üst ölçekli mekânsal planlama sistemini yönlendiren,
✓ Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlayan,
✓ Marka kent potansiyellerini ortaya çıkaran,
✓ Kıyı alanlarının planlı gelişimini sağlayan bir birim olarak karar ve uygulama
aşamalarında yer alır.
✓ Yerel yönetimlere teknik destek sağlayan ve rehberlik eden birimdir (URL 13).
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Şekil 3.9. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü uygulama görselleri (URL 14)

3.2.4. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Dünya ve ülkemiz ölçeğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip fakat kentleşme,
turizm, tarım ve sanayi baskısı altındaki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; bütünleşik alan
yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde ve çok yönlü bakış
açısı ile sektör arası eşgüdümü sağlayarak,
✓ Biyoçeşitliliğin korunmasına,
✓ Doğal, tarih ve kültürel değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesine,
✓ Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşanmasına katkıda bulunmaktır (URL 15).

10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı resmî gazete ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında
1 nolu kararname ile görevleri şu şekilde belirlenmiştir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünün görev ve yetkileri;
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a) Milli parklar, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma
statüsünde olan alanların tescillenmesi ve onaylanmasını yapmak,
b) Korumaya ihtiyaç duyulan alanların, her tür ölçekte çevre düzeni, yapılaşmaya yönelik
ilke kararlarını belirlemek,
c) Orman alanları haricinde bulunan alanların gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma
alanları ve doğal sit alanlarının bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan
planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis
şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemektir (URL 16).

Şekil 3.10. Tabiat Varlıklarını Koruma Sistemi (URL 17)
Şekil 3.10’da gösterilen tabiat varlıklarını koruma ve sorgulama sisteminde koruma
alanı, anıt ağaç, sit alanı ve mağara gibi katmanlarda sorgulama yapılabilmektedir. Bunların
dışında koordinat bilgisi, alan ölçme, uzunluk hesaplama gibi işlevleri de bulunmaktadır.
Kurumsal ve vatandaş olarak iki tür kullanıcı yer almaktadır. Kurumsal hesaplarda veri ekleme,
verileri düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

3.2.5.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük olan TKGM’nin görevleri;
•

Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesini,

•

Yaşatma, güncel tutma, yenilemeyi,

•

Tapu ve kadastroya olan ihtiyacın karşılanmasını,

•

Tapu ve kadastro ile ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web uygulaması olan parsel sorgulama da
idari, taşınmaz no, analiz gibi işlemler yapılabilmekte, il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri
girildikten sonra interaktif ortamda parsellerin öznitelik bilgilerini göstermektedir (Şekil 3.11).
Parsel

sorgulama

uygulamasına

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

linkinden

erişim

sağlanabilmektedir.

Şekil 3.11. TKGM bünyesinde hazırlanan Parsel sorgulama uygulaması (URL 18)

3.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
13/02/1963 tarihli ve 6/209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz enerji ve tabii
kaynakları bir elde toplanması suretiyle israfı önlemek adına Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. 13/09/1946 tarihli ve 4951 sayılı Bakanlar
Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile 1963 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
kurulmuştur (URL 19).

3.3.1. Maden Tetkik Arama (MTA)
Kuruluş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olarak işlemlerini ve görevlerini
yürütmektedir. Genel Müdürlüğün merkezi Ankara’dadır. Genel Müdürlüğün başlıca görevi,
“Ülkemizde işletmeğe müsait maden ve taşocağı alanları olup olmadığını ve işletilen maden ve
taşocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunun araştırılması”
şeklinde tanımlanmıştır (URL 20) MTA bünyesinde CBS uygulamaları geliştirilmektedir.
Halihazırda geliştirilen uygulamalardan en önemlileri;
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•

Yer Bilimleri Portalı

•

Türkiye Doğal Taş Bilgi Sistemidir.

3.3.1.1.Yer Bilimler Portalı
Bu portalda Türkiye’ye ait yerbilimi harita altlıkları ile çizim editörü bulunmaktadır.
Portalda jeoloji, deprem ve indeksler şeklinde 3 ana katman yer alır. Jeoloji katmanının altında
jeoloji formasyonu, heyelan, dirifay, faylar, magmatik kayaçlar; depremler katmanın altında
son 24 saatte, son 7 gün ve son 30 gün içinde ülkemizde meydana gelen depremler
görüntülenebilmektedir. İndeksler katmanında ise 1/25.000, 1/100.000 gibi ölçeklerin seçimi
yapılabilmektedir (Şekil 3.12).

Şekil 3.12. MTA Yerbilimi Portalı Arayüzü (URL 21)
MTA bünyesinde hazırlanan yerbilimleri görüntüleyicisinden veri indirmek ve bu
verilerin CBS yazılımlarına entegrasyonunun sağlanması oldukça kolay ve kullanışlıdır.
Yerbilimleri portalına http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresinden tüm kullanıcılar
erişebilmektedir (Şekil 3.13-3.14).
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Şekil 3.13. MTA Yerbilimleri Portalı Jeoloji Arayüzü (URL 22)

Şekil 3.14. MTA Yerbilimleri Portalında Marmara Denizi Dirifay Bilgileri (URL 23)

3.3.1.2. Türkiye Doğal Taş Bilgi Sistemi
Doğal taş bilgi sistemi; ülkemizdeki halihazırda bulunan mermer ve doğal taşlara ait
tüm bilgilerin, verilerin, arşivlerin bulunduğu, bu verilerin görüntülenebildiği, sorgulanabildiği,
raporlanabildiği ve önemli çıktıların alınabildiği geniş kapsamlı bir web uygulamasıdır. Doğal
taş bilgi sistemine http://dogaltas.mta.gov.tr/ linkinden erişim sağlanabilmektedir. Uygulamada
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iki tür kullanıcı bulunmaktadır. Bunlar misafir ve uygulayıcı’dır. Üyelik işlemleri şekil 3.15’de
gösterilmiştir (URL 24)

Şekil 3.15. Türkiye Doğal Taş Bilgi Sistemi Üyelik İşlemleri (URL 25)

3.3.2. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. 9 Temmuz 2018
tarih ve 30473 sayılı resmi gazetede yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
118. maddesi gereğince MİGEM ve PİGM genel müdürlük birleştirilmiş ve MAPEG
kurulmuştur (URL 26). MAPEG’in görev ve yetkileri arasında;
•

Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma, izin, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni verilmesi
ve bunlarla ilgili diğer bütün işlemlerin yapılması,

•

Tabii kaynaklar ile ilgili sicillerin tutulması, bunların genel envanterlerinin çıkarılması
tabii kaynakların üretimi, işletilmesi ve ara ve uç ürünlere dönüştürülmesi gibi
faaliyetler sonucunda harcama yapmak,
Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama yapılması, tesis kurulması,

işletilmesi ve yararlanılması ve gerektiğinde bu hakların devir işlemlerinin yapılması gibi
maden ve petrol ile ilgili iş ve işlemler bulunmaktadır (URL 28).
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Şekil 3.16. MAPEG bünyesinde hazırlanan sismik yoğunluk haritası (URL 29)

Şekil 3.17. MAPEG bünyesinde hazırlanan kuyu yoğunluk haritası (URL 30)
MAPEG bünyesinde arama ruhsat başvurularını gösteren harita, araştırma izinleri
gösterir harita, petrol arama ve işletme ruhsat haritası, sismik yoğunluk haritası, kuyu yoğunluk
haritası gibi hazırlanmış haritalar bulunmaktadır. Ayrıca MAPEG formatlarında harita
hazırlayabilmek için, MAPEG Harita Standartları ve Bu Standartlara Göre Oluşturulacak
Haritalarda Uyulacak Esaslar genel müdürlük tarafından belirlenmiştir.
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3.4. İç İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Türk Kamu Yönetim içinde oldukça köklü bir konumu bulunan İç İşleri Bakanlığı, her
dönem değişen şartlara uyum sağlayarak Türk Devlet ve Toplum yapısı içinde önemli vazifeleri
yerine getirmiştir. Bakanlık bugünkü yapısına 1983 yılının sonlarına yapılan düzenlemelerle
kavuşmuştur (URL 31)

3.4.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Ülkemiz gerek sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal
afetlerle sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadır (URL 32). Sel ve taşkın, çığ, heyelan, yangın,
deprem gibi afetlerin sıklıkla görülebildiği bir alandır. Özellikle deprem ülkesi olma gerçeği ile
yüz yüze olan ülkemizde bazı dönemlerde 4 ile 7 şiddetinde depremler meydana gelmektedir.
1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremleri büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olmuştur.
Fakat Türkiye’de sadece deprem değil heyelan, sel ve taşkın, çığ, kaya düşmesi vb. afetler de
belirli bölgelerde ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
Afetlerin önüne geçilebilmesi ve etkilerinin azaltılabilmesi için kriz yönetimi ve risk
yönetimi konusunda birimlerin ortaklaşa çalışmaları gerekmektedir. Sonucu itibariyle bu denli
büyük öneme sahip olan afetlerin koordinasyonunun sağlanması için Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. AFAD olası her afette direk olarak afet alanına
giderek, her türlü yardımı ve iş birliğini sağlamaktadır.
Türkiye’nin

deprem

ülkesi

https://www.afad.gov.tr/deprem.afad.gov.tr

olması

nedeniyle,

AFAD

öncellikle

linkinden 7/24 canlı depremlerin verilerini,

şiddetlerini ve derinliklerini kullanıcılarla paylaşmaktadır.
Birim içinde yer alan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES), özellikle CBS
üzerine inşa edilmiş, olası afet ve acil durumlarda tüm kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir
şekilde kullanımını sağlayan karar verme destek sistemidir. Web tabanlı uygulama olan
AYDES’de 3 temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar; Olay Komuta Sistemi, Mekansal Bilgi
Sistemi ve İyileştirme Sistemi’dir (Şekil 3.18.).
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Şekil 3.18. AYDES Bileşenleri (URL 33)

3.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Bakanlık olarak 10/07/2018 tarih ve Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesi ile kültürel
değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve bu değerlerin
benimsenmesini sağlamak, tarihi ve kültürel açıdan önemli olan varlıkların tahribini ve yok
edilmesini önlemek vb. amaçlar doğrultusunda kurulmuştur. Bakanlığın görevleri;
•

Yerli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, koruma,
yaşatmak, verimli ve sürdürülebilir kullanmak, yaymak, tanıtmak ve bu amaçlar
doğrultusunda milli birlikle hareket etmek,

•

Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,

•

Kültür ve turizm alanlarının gelişmesini sağlamak ve yatırımları teşvik etmek,

•

Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini
yönlendirmektir (URL 34).
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kültür portalı sitesinden erişimi sağlanabilecek

haritada keşfet web uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamada ilk önce coğrafi bölgelerden
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herhangi biri işaretlenmeli, ardından il seçilmelidir. Açılan sayfada seçilen ile ait her türlü
kültür ve turizm noktasının verilerine ulaşılmaktadır. Doğal ve beşeri özellikleri açıklayan
uygulamada yol tarifi, konum vb. bilgiler de yer almaktadır (Şekil 3.19-3.20).

Şekil 3.19. Kültür ve Turizm Bakanlığı Haritada Keşfet Uygulaması (URL 35)

Şekil 3.20. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Haritada Keşfet Uygulaması Arayüzü
(URL 36)
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın https://www.goturkey.com/travel-map
linkinden erişim sağlanabilecek uygulamasıyla ülkemizde Unesco, doğa, kültür, gastronomi,
sağlık, sahiller gibi kültüre ve turizme dair noktaların ulaşım ve öznitelik bilgilerine erişim
sağlanabilmektedir (Şekil 3.21).
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Şekil 3.21. Kültür ve Turizm Bakanlığı goturkey uygulaması (URL 37)

3.6. Millî Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Kurum 1945 yılında Millî Savunma Bakanlığı adını almıştır. Bakanlığın görevleri
arasında;
•

Barışta ve savaşta asker alımı hizmetlerini yapmak,

•

Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin hizmetlerini,

•

Savaş sanayi hizmetlerini,

•

İnşaat, emlak ve iskan hizmetlerini,

•

Nato enfastrüktür hizmetlerini,

•

Mal muhasebesi teftiş hizmetlerini yürütmek yer almaktadır (URL 38).
3.6.1. Harita Genel Müdürlüğü (HGM)
1895’de ulusal haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü, Harita Komisyonu

adıyla kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan müdürlük hem savunma hem de
güvenlik amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içindedir (URL 39). HGM’de CBS ve
haritacılık anlamdaki çalışmalar;
•

Hava fotoğrafı çekimi

•

Jeodezik veriler

•

Ortofoto

•

Raster haritalar

•

Web servisi
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•

Vektör haritalar

•

Yükseklik verileri şeklinde sıralanabilir.
HGM bünyesinde iki adet web uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan ilki HGM Atlas,

diğeri de HGM Küre’dir.

3.6.1.1. HGM ATLAS Uygulaması
Bu uygulama ile temel, uydu, siyasi, gece, topografik, fiziki ve siyasi haritalar altlık
olarak kullanılmaktadır. Bu altlıklar dışında deprem ve meteorolojik veriler de uygulamada yer
almaktadır (Şekil 3.22.).

Şekil 3.22. HGM Atlas Uygulaması Arayüzü (URL 40)

3.6.1.2. HGM Geoportal Uygulaması
HGM tarafından geliştirilen Geoportal uygulamasında ile ülkemizin hava fotoğrafları,
vektör verileri, ortofoları, yükseklik verileri, raster verileri bulunmaktadır. Temel altlık olarak
da temel, hava fotoğrafı, siyasi, topografik ve gece haritalar kullanılarak belirli katmanlarla
ihtiyaç duyulan haritalar oluşturulmaktadır (Şekil 3.23- 3.24).
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Şekil 3.23. HGM Geoportal Uygulaması (URL 41)

Şekil 3.24. HGM Geoportal Uygulaması Gece Katmanı (URL 42)
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Uygulamalar
1- Hangi merkezi yönetimlerde CBS kullanımı daha yaygındır?
2- Merkezi yönetimlerde CBS kullanımı gerekçeleri nelerdir?
3- Merkezi yönetimlerde CBS neden tercih edilmektedir?
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Uygulama Soruları
1. Merkezi yönetimlerde CBS kullanımı uygulamaları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Merkezi yönetimlerin kuruluş amaçları, hangi alanlarda CBS kullandıkları,
teşkilatlanma yapısı ile bağlı ve iş birliği içinde oldukları özel ve resmi müteşebbislerinin neler
olduğu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi CBS’de söz sahibi olan ülkelerden biri değildir?
A. Kanada
B. ABD
C. Çin
D. Güney Afrika
E. Güney Kore
2. Tüm Türkiye’nin haritalarının yapılmasında aşağıdaki ölçeklerden hangisi baz
alınarak yapılmıştır?
A. 1:25.000
B. 1:50.000
C. 1:75.000
D. 1:100.000
E. 1:125.000
3. Ülkemizde CBS alanında hem teorik hem de uygulama bazlı çalışan
…………………………. CBS için kurumsal standartları belirlenmiştir. Kurumsal
standartları belirleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hüseyin Turoğlu
B. Mesut Doğan
C. Hayati Doğanay
D. Tahsin Yomralıoğlu
E. Erol Tümertekin
4. Türkiye’de CBS alanındaki ilk örnekler kaçlı yıllarda verilmeye başlanmıştır?
A. 1840
B. 1850
C. 1860
D. 1870
E. 1880
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5. I. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
II. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
III. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
IV.Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü
Yukarı da verilen Genel Müdürlüklerden hangisi veya hangileri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır?
A. Yalnız I
B.Yalnız II
C.I ve III
D. II ve IV
E. Yalnız IV
6. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel
Müdürlüklerden biridir?
A. Maden Tetkik Arama
B. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
C. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
D. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
E. Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü
7. 7/24 deprem verilerinin kullanıcılar tarafından görülebildiği uygulamaları
geliştiren birim aşağıdakilerden hangisidir?
A. AFAD
B. HGM
C. MAPEG
D. TUCBS
E. MTA
8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nafıa Nezareti olarak kaç yılında çalışmalar
başlamıştır?
A. 1845
B. 1846
C. 1847
D. 1848
E. 1849
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9. Tüm Türkiye’nin haritalarının yapımına aşağıdakilerden hangi ilçeden
başlanmıştır?
A. Kadıköy
B. Erenköy
C. Bakırköy
D. Arnavutköy
E. Ortaköy
10. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki bakanlıklardan hangisine
bağlıdır?
A. Kültür ve Turizm Bakanlığı
B. Sağlık Bakanlığı
C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
E. Tarım ve Orman Bakanlığı

Cevaplar: 1-d, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a, 7-a, 8-d, 9-c, 10-c
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4. TÜRKİYE’DE CBS İLE İLGİLİ KURUMLAR VE MERKEZİ
YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
4.1.1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
4.2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
4.2.1. Karayolları Genel Müdürlüğü
4.2.1.1.Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi Oluşturulması
4.2.2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
4.3.Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
4.3.1.Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
4.3.2.Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
4.3.3.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
4.3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
4.3.5.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
4.3.6.Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
4.3.7.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de Merkezi Yönetimlerde CBS Kullanım Alanları Nelerdir?
2. Türkiye’de Merkezi Yönetimlerde CBS Kullanım Amaçları Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

elde

geliştirileceği
Merkezi Yönetimlerde CBS Merkezi
Kullanım Alanları 2

Yönetimlerde Konuya

hangi

ilişkin

alanlarda yönetim

kullanıldığı 2

inceleyerek
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merkezi
birimlerini

Anahtar Kavramlar
1. Sağlık Bakanlığı CBS Uygulamaları
2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı CBS Uygulamaları
3. Tarım ve Orman Bakanlığı CBS Uygulamaları
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Giriş
Daha önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi CBS’nin dünyada ve ülkemizde merkezi ve
yerel yönetimlerce kullanılmaya başlanması bilgi ve veri teknolojilerinin gelişmesine bağlı
olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak çok geniş bir uygulama alanı bulunan
CBS, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarca aktif olarak kullanılmaktadır.
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4.1.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Selçuklu-Osmanlı

tıp

geleneğinde

süreklilik

yanında,

sağlık

hizmetlerinin

organizasyonu da kültür beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı
TBMM’nin açılışını takiben 3 Mayıs 1920’de 3 sayılı kanun ile kurulmuştur (URL 43). Her
dönem farklı sağlık politikaları benimseyen bakanlığın görev ve sorumlulukları;
•

Halk sağlığının korunmasını ve geliştirilmesin sağlamak,

•

Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,

•

Ulusal ve uluslararası

önemi bulunan halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini

engellemek,
•

Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlama vb.dir (URL 44).
Hemen her bakanlıkta olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nda da CBS sıklıkla

kullanılmaktadır. (URL 45) Bunlara örnek olarak;
•

İçme Kullanma ve Yüzme Suyu Coğrafi Bilgi Sistemi

•

Ambalajlı Su Coğrafi Bilgi Sistemi

•

Kaplıca ve Talassoterapi Coğrafi Bilgi Sistemi

•

Havuz suyu Coğrafi Bilgi Sistemi verilebilir (Şekil 4.1).

Şekil 4.1. Sağlık Bakanlığı CBS Uygulamaları (URL 46).
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan CBS altyapıları ile özellikle halk sağlığını
ilgilendiren su kalite analizleri gerçekleştirilerek kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.

4.1.1.Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiren müdürlük
02/11/2011 tarihinde 28103 sayılı resmî gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Müdürlüğün
görevleri;
•

Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemlerinin ve iletişim teknolojilerinin ülke
genelinde politika, strateji ve standartlarının belirlenmesi,

•

Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası ölçekte projeleri
desteklemek ve gelişmeleri yakından takip etmek,

•

Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin
uyacakları kuralları belirlemek,

•

Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır (URL 47)
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün uygulaması olan “Hayat Eve Sığar” ile

covid-19 pandemisinin ülke genelinde yoğun olduğu alanların gösterilmesi, katmanlı haritalarla
ve HES kodu ile insanların takip edilmesi şeklinde yapılmaktadır. Konum bazlı çalışan
uygulamada wifi ve bluetoothun açık olması gerekirken uygulama sürekli olarak tablet ve
telefonlarda arka planda çalışmaktadır. Covid-19 hastasının yoğun olduğu alanların kırmızı
“yüksek tehlikeli”, yoğunluğun az olduğu alanların ise sarı, mavi veya yeşilin “düşük tehlike”
şeklinde gösterildiği bir uygulamadır (Şekil 4.2). Ayrıca haritada Google map altlığı
kullanılmakta, sokak, cadde ve mahalle isimlendirmesi de bulunmaktadır.
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Şekil 4.2. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü için geliştirdiği uygulama (URL 48)

4.2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
Cumhuriyetin ilk yıllarında bir bölümü Nafıa Vekaleti bir bölümü de İktisat Vekaletine
bağlı olarak yürütülen Ulaştırma ve Haberleşme hizmetleri 27/05/1939 tarihinde Ulaştırma
Bakanlığı’na verilmiştir. 1/11/2011 tarihli ve 28102 sayılı resmî gazete yayımlanan kararname
ile bakanlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adını almıştır. Fakat 09/07/2018
tarihli resmî gazetede yayımlanan 703 nolu KHK ile bakanlığın adı Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı olarak tekrar değiştirilmiştir. Bakanlık hizmetlerine bu isimle devam etmektedir
(URL 49)
Bakanlık bünyesinde;
•

Airviro hava kalitesi sistemi; gemi kaynaklı hava kirliliğinin izlenmesi ve tespit edilmesi
amacıyla Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş CBS
tabanlı yayılım modelleme ve simülasyon programıdır.
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•

Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi; Türkiye’nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T)
ağına ilişkin ulaştırma verilerini saklayabilen, haritalayabilen, analizlerini yapabilen,
raporlayabilen, Avrupa Komisyonuna iletilebilen ve karar alıcılara öneriler sunabilen
CBS tabanlı bir sistemdir.

•

Kurumsal CBS Mekansal Altlık Paylaşım Sistemi; Bakanlığın geliştirmekte olduğu
projelerde mekânsal analiz ve istatistiki bilgiler elde edilmesi amacıyla Netcad,
ServeriArcGisserver, Geoserver üzerinden harita altlıkları sunulmaktadır (URL 50)

4.2.1. Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde görev ve
sorumluluklarını yerine getirmektedir. 1929’da Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde
Şose ve Köprüler Reisliği kurulmuş ve yol yapım çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Cumhuriyetin ilanı sırasında ülkemizde 18.350 km yol ve yaklaşık olarak 95 köprü
bulunmaktaydı. 1923-1950 dönemlerinde karayolu uzunluğu 43.743 km, 1960’lı yıllarda
60.000 km olmuştur. 2020 itibariyle de ülkemizdeki toplam yol uzunluğu 68.266 km ye
ulaşmıştır (URL 51).
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;
•

Otoyol, devlet ve il yolları ağlarını belirlemek ve bu ağ üzerindeki değişiklikleri
hazırlamak, yol ağı üzerindeki yol ve köprülerin inşasını ve ıslahını yapmak, onarımını
yapmak, emniyetle kullanılmasını sağlamak

•

Yol, köprü ve viyadük gibi projelerin bakım ve onarımını yapmak,

•

Görevi ile ilgili harita, etüd ve projeler için iş birliği yapmak ve yaptırılmasını
sağlamaktır (URL 52).

4.2.1.1.Coğrafi
Oluşturulması

Tabanlı

Karayolları

Bakım

Yönetim

Sistemi

Gelişen Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile birçok mekânsal envanterin bakım ve
onarımından sorumlu karayollarında; hızlı, kaliteli, ekonomik bir işleyiş için envanter bakımı
sisteminin gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı oluşturulan bakım
yönetim sistemi, karayolları için büyük önemi olan bakım işlerini kâğıt ortamından sayısal
ortama aktararak yapılmasını sağlamıştır. Grafik ve harita olarak depolanan envanterlerin
öznitelik ve konum bilgileri GNSS’lerle toplanıp bakım işlemleri gerçekleştirilmektedir
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(Korkmaz vd., 2013). Ayrıca proje kapsamında da geliştirilmesi hedeflenen belli başlı amaçlar
bulunmaktadır. Bunlar;
•

Karayolları bakım yönetim sistemi web uygulaması ve mobil veri toplama uygulaması
olmak üzere iki uygulamanın geliştirilmesi planlanmakta,

•

Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin yolların, yollara ait envanter verilerinin ve
sanat yapılarının (köprü, viyadük, tünel, menfez vb.) internetten görsel olarak
sorgulanması,

güncellenmesi

ve

raporlanması

gibi

işlemlerin

yapılması

planlanmaktadır.
•

Yolların önem derecesine göre bakım önceliğine karar vermektedir. Ayrıca sanat
yapılarının ömürlerinin bakım ve onarımla uzun olması amaçlanmaktadır (Korkmaz vd.
2013).

Şekil 4.3. Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi (Korkmaz vd.,
2013).
Microsoft Net ve silverlight teknolojilerini kullanılarak yazılım geliştirme sürecinde
Türkçe ara yüze sahip yazılımda karayolları envanter altlıkları farklı haritalar ile (googlemaps,
bingmaps, türksatmaps) görüntülenmesi sağlanmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan
uygulamada bakım-onarım, proje vb. detaylar hakkında bilgi alınabilmektedir. Öznitelik bilgisi
olarak da uygulamada yol kaplaması, yolun drenaj durumu, trafik işareti, kar ile mücadele, ağaç
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orman, dolgu yarma, menfez, oto korkuluk, köprü, viyadük vb. bilgiler bulunmaktadır
(Korkmaz vd., 2013).

4.2.2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan müdürlüğün kuruluşu 1954 yılında
olmuştur. Kurulduğu dönemde Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı adıyla hizmet veren
müdürlük Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı iken 1987 yılında Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü adını almış ve sonrasında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlanmıştır. Türk
sivil havacılığının emniyetinin ve güvenliğinin sağlanması misyonuyla hareket eden
müdürlüğün temel değerleri bulunmaktadır. Bunlar; topluma hizmet, başarı arzusu, emniyet,
dürüstlük ve ihtiyaçlara yanıt verebilmektir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan insansız hava aracı biriminde
coğrafi bilgi sistem tabanlı uçuş bölgeleri haritaları sistemi mevcuttur. Bu sistemde, uçuşa açık
olan alanlar il bazlı olarak gösterilmektedir. İnsansız hava aracı (İHA) pilotu uçuş yapacağı
alanının koordinatlarını SHGM’ne iletmek zorunda ve ilgili uçuş bölgeleri haritaları
sisteminden alan seçmesi gerekmektedir. Yasaklı bölgede uçuş gerçekleştiren İHA pilotuna
para veya hapis cezası verilebilmektedir.
Uçuş

bölgesi

haritalarına

https://iha.shgm.gov.tr/myinformation/FlightAreaMap/X206750688c-504c-4856-a9bf0567ec1e3a89 linkten erişim sağlanabilmektedir. E- devlet ile entegre çalışan sistemde il
seçildikten sonra askeri, şehir vb. alanlar kırmızı renkte gösterilmekte ve İHA pilotu koordinatı
ve alanı belirli olan sahalarda uçuş gerçekleştirememektedir (Şekil 4.4-4.5).
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Şekil 4.4. SVGM bünyesinde oluşturulan Uçuş Bölgeleri Haritası (Adana) (URL 53)

Şekil 4.5. Ankara için uçuş bölgeleri haritası (URL 54)
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Şekil 4.4 ve 4.5’de görüldüğü gibi koyu ve açık kırmızı ile gösterilen alanlarda uçuş
yapılması yasaktır. Şekil 30’da Niğde üzerinde görülen yeşil alanlarda uçuş yapılabilmektedir.
Fakat SHGM’den alınan izinler doğrultusunda uçuş yapılacak alanlar genişletilebilmektedir.

4.3.Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
1924’te 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden yapılandırılan bakanlığın
görevleri;
• Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili su ürünlerinin geliştirilmesi, tarım faaliyetlerinin
geliştirilmesi ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde politikalar oluşturmak,
• Gıda üretiminin güvenliğinin ve güvenirliğinin sağlanması,
• Kırsal kalkınmanın, toprak, su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir olarak kullanılması,
• Orman, su ve tabiatın korunmasına yardımcı olmak, bunlarla ilgili iş birliği içinde
olmak ve projeler geliştirmek,
• Kanunlarla belirlenmiş veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilen diğer tüm
sorumlulukları ve görevleri yerine getirmektir (URL 55)
Bakanlık bünyesinde CBS uygulamaları sunan birçok birim bulunmaktadır. Bunlar;
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü’dür.

4.3.1. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Ülkemizin belirli bölgelerinde çölleşme ve erozyon büyük bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle rüzgâr ve akarsu erozyonu ile her yıl binlerce ton toprağın kaybedildiği
bir gerçektir. Bilinçsiz su kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle de bazı kurak alanların
çölleşme riski ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı
bünyesinde genel müdürlük kurulmuştur. Tüm Türkiye’nin 1/25.000 ölçeğe sahip toprak
grupları, arazi kullanımı, erozyon şiddeti ve seviyesi, arazi türleri ve arazi kullanım kabiliyet
özellikleri bu genel müdürlük bünyesinde mevcuttur.
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Şekil 4.6. Türkiye Çölleşme Risk Haritası (URL 56)
Şekil 4.6’da görüldüğü gibi Türkiye’de çölleşme riskinin en yüksek olduğu bölgeler İç
Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bunun en önemli nedenleri arasında
küresel ısınma ve beşerî faaliyetler gösterilebilir.
Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) kapsamında Türkiye’nin su
erozyonu istatistikleri elde edilmiş ve harita yapımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.7, 4.8, 4.9).
Ülkemizde gerçekleşen su erozyonunun dinamik ve etkin bir biçimde hesaplanabilmesi büyük
öneme sahiptir. Bu nedenle 2011 yılında Sediment Modelinin Geliştirilmesi ve Türkiye
Havzalarının Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması projesi başlatılmıştır (Şekil 4.7).
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Şekil 4.7. Türkiye Su Erozyonu Haritası (URL 57)

Şekil 4.8. Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi yazılım arayüzü (URL
58)

4.3.2.Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev ve sorumlulukları bulunan müdürlüğün
başlıca görevleri;
•

Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin
politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
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•

Su kirliliği açısından hassas olan alanların belirlemesini yapmak ve takibini
yapmak,

•

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak,

•

Havza bazlı kirliliğin önüne geçmek,

•

Su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve farkındalık
yaratmaktır. (URL 59)

Müdürlük kapsamında CBS tabanlı projeler geliştirilmekte ve web uygulamaları
yapılmaktadır. Ayrıca hem bakanlık bünyesinde hem de müdürlük bünyesinde ulusal düzeyde
öneme

sahip

sulak

alanlar

ile

ilgili

çalışmalar

mevcuttur.

http://veri.tarimorman.gov.tr/layers/geonode:ulonhasa_project linkinden erişebilecek çeşitli
uygulamalar incelenebilir (Şekil 4.9.)

Şekil 4.9. Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar (URL 60)
Yine Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde veri portalı sitesinde Ramsar Alanlar ile
ilgili de veriler ve katmanlar bulunmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre istemeden girilen sistemde
katman verileri de indirilebilmektedir (Şekil 4.10.).
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Şekil 4.10. Ulusal Ramsar Alanları (URL 61)

4.3.3.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan müdürlüğün veri portalında tabiat
parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, milli parklar, yaban hayatı geliştirme sahaları,
doğal sitleri başlıklı 1/25.000 ölçeğinde ulusal bazda meta verileri barındıran uygulamalar
mevcuttur (Şekil 4.12, 4.13).
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Şekil 4.11. Ulusal Tabiat Parkları Uygulaması (URL 62)

Şekil 4.12. Ulusal Milli Parklar ve Doğal Sit Alanları Uygulaması (URL 63)
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir diğer
uygulama da Nuhun Gemisi’dir. Ulusal düzeyde biyoçeşitlilik metaverilerini barındıran
uygulama Şekil 4.13’de gösterilmiştir.

Şekil 4.13. Nuhun Gemisi Uygulaması (URL 64)

Şekil 4.14’de yer alan illerin üzerleri tıklandığında ilin biyoçeşitlilik öznitelik verileri
açılmaktadır.
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Şekil 4.14. Nuhun Gemisi il bazlı öznitelik verileri (Kırıkkale) (URL 65)

4.3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
CORINE (Coordination of Information on the Environment-Çevresel Bilginin
Koordinasyonu), Avrupa Çevre Ajansı tarafından belirlenen Arazi Örtüsü/Kullanımı
Sınıflandırmasına göre uydu görüntüleri üzerinden bilgisayar destekli görsel yorumlama
metodu ile üretilen arazi örtüsü/kullanımını verisidir. CORINE, çevre ile ilgili öncelikli
konularda (hava, su, toprak, arazi örtüsü, kıyı erozyonu, biyotoplar) Avrupa Birliği için bilgi
toplamayı amaçlayan 1985 yılında başlatılmış bir programdır. 1994 yılından itibaren Avrupa
Çevre Ajansı-AÇA (European Environment Agency-EEA) CORINE’i kendi programına dahil
etmiştir. AÇA, tüm Avrupa’da çevre ile ilgili tarafsız, zamanında ve hedeflenen bilgiyi
toplamakla yükümlüdür. Proje, yaklaşık 5,8 milyon km²’lik alanda, Türkiye’ nin de içinde
bulunduğu 39 ülkede gerçekleştirilmektedir (URL 66) (Şekil 4.15).
1990 yılında Türkiye’nin de dahil olduğu bir proje olan CORINE’de 1990-2000-20062012 ve 2018 arazi verileri bulunmaktadır.
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Şekil 4.15. CORINE arazi sınıflandırması uygulaması (URL 67)

4.3.5.Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan genel müdürlükte atmosfer ile ilgili hemen tüm
veriler bulunmaktadır. Hava durumu tahminleri, son durumlar, havacılık faaliyetleri, denizcilik
faaliyetleri, ziraat faaliyetleri ve analizler gibi raporlar ve veriler bulunan internet sitesinin
personel ve vatandaş girişi ile ziyaret edilmesi oldukça kolaydır.
Ülkemiz tüm il, ilçe ve alanlarında sinoptik ve fenolojik gözlem yapan bir kurum olan
müdürlük, 7/24 ölçüm yapan otomatik ölçüm istasyonlarına da sahiptir. Ayrıca ülkemizde
bulunan tüm havaalanlarında ve havalimanlarında da 7/24 meteorolojik ölçüm yapan
istasyonlar bulunmaktadır. Bunun dışında tarımsal ürünlerin verimi için de zirai ölçümler
yapılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak denizcilik faaliyetlerinin uygun hava koşullarında
gerçekleştirilmesi için limanlarda da ölçüm istasyonu bulunabilmektedir.
Günlük, 3 günlük ve haftalık olarak hava tahminleri yapan müdürlük bu tahminlerini
CBS tabanlı haritalarda yayınlamaktadır (Şekil 4.16, 4.17).
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Şekil 4.16. Türkiye için meteorolojik uyarı durumu (URL 68)

Şekil 4.17. Türkiye’de 5 günlük hava durumu tahmini (URL 69)

4.3.6.Orman Genel Müdürlüğü
Devletin ormancılık faaliyetlerinin sistemli ve düzenli olarak yapılması Tanzimat
Fermanı ile başlamıştır. 1893’de Orman Müdürlüğü kurulmuştur. Her dönem önemini koruyan

128

ormancılık faaliyetleri için 1937’den itibaren taşrada da teşkilatlanma sürdürülmüştür. 1951
yılından itibaren de orman başmüdürlükleri kurulmaya başlanmıştır (URL 70).
Ülkemizde ormancılık alanında görev ve sorumluluklarını yürüten müdürlüğün e-harita
hizmeti bulunmaktadır. https://cbs.ogm.gov.tr/vatandas/ linkinden erişim sağlanacak olan CBS
tabanlı haritada önemli katmanlar bulunmaktadır (Şekil 4.18.).
Bunlar;
•

Bölge Müdürlüğü (Alan verisi)

•

Gençleştirme,

•

Bakım,

•

Endüstriyel ağaçlandırma,

•

Seçme,

•

Devamlı orman,

•

Bataklık,

•

Boşluklu kapalı (Bozuk)

•

Su,

•

Ağaçsız orman alanları,

•

Kadastroya göre orman dışı ağaçlık alanlar,

•

Kadastroya göre orman dışı ağaçlıklar,

•

İskan,

•

Özel orman,

•

Özel ağaçlandırma,

•

Milli park,

•

2B arazisi şeklindedir.
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Şekil 4.18. Orman Genel Müdürlüğü e- Harita Uygulaması (URL 71)

4.3.7.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Ülkemiz su kaynaklarının bilim ve tekniğine uygun olarak kullanılmasının yanı sıra
sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 15 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da özel
bütçeli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Temel görev ve sorumlulukları;
•

Yer altı ve yer üstü suların etüt ve araştırmalarını gerçekleştirmek,

•

Yer altı su tahsisi yapmak,

•

Yer altı sularının korunmasını sağlamak,

•

Arama, kullanma ve ıslah belgesi vermektir (URL 72).
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde CBS uygulamaları genellikle analizlerle

yapılmaktadır. Akarsu havzalarının belirlenip sonrasında da akarsu verilerinin girilmesi
sonucunda elde edilen uygulamalarda su akış alanı, su toplama alanı, yer altı su akış yönü vb.
hidrolojik çıktılar elde edilmektedir (Şekil 4.19).

130

Şekil 4.19. .Su Toplama Alanı Tespiti ve Havza Haritası (Güreşçi vd., 2012).
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Uygulamalar
1- İlgili bakanlıkların CBS uygulamalarını sitelerine girerek inceleyiniz.
2- Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasını indirip inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1- Bakanlıkların CBS altyapılarının özellikleri nelerdir?
2- Bakanlıklar tarafından geliştirilen uygulamaları mobil olarak indiriniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde ilgili bakanlıklar tarafından geliştirilen CBS uygulamalarının özelliklerini
inceledik. Hangi bakanlık hangi uygulamayı geliştirmiş ve vatandaşın hizmetine sunmuştur.
Özellikle Sağlık Bakanlığı’nn uygulaması pandemi koşulları nedeiyle çok fazla ilgi görmüştür.

134

Bölüm Soruları
1. I. İçme Kullanma ve Yüzme Suyu Coğrafi Bilgi Sistemi
II. Kaplıca ve Talassoterapi Coğrafi Bilgi Sistemi
III.Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Coğrafi Bilgi Sistemi
IV.Nuhun Gemisi Biyoçeşitlilik Coğrafi Bilgi Sistemi
Yukarıdakilerden

hangisi

veya

hangileri

Sağlık

Bakanlığı’nın

uygulamalarından değildir?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. III ve IV
D. I ve III
E. Yalnız IV
2. CORINE uygulaması Türkiye’de dahil olmak üzere kaç ülkede uygulanmaktadır?
A. 35
B. 36
C. 37
D. 38
E. 39
3. Aşağıdakilerden hangisi CORINE uygulamasındaki verilerin yıllarından biri
değildir?
A.1890
B. 1990
C.2000
D.2006
E.2012
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4. Yukarıda görseli bulunan harita aşağıdakil bakanlıkların hangisi tarafından üretilmiştir ?
A. Hazine ve Maliye Bakanlığı
B. Sağlık Bakanlığı
C. Tarım ve Orman Bakanlığı
D. Kültür ve Turizm Bakanlığı
E. Gençlik ve Spor Bakanlığı
5.

Tanzimat Fermanı ile faaliyetlere başlayan ve 1893’de kurulan ve CBS ile ilgili önemli

uygulama ve çalışmalar yapan Müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devlet Su İşleri Müdürlüğü
B. Orman Müdürlüğü
C. Meteoroloji Müdürlüğü
D. CBS Müdürlüğü
E. Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1953
E. 1954
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7.

İnsansız hava aracı ile uçuş yapmak isteyen birinin izin alması ve

koordinatları bildirmesi gerek kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A. MTA
B. MAPEG
C. SHGM
D. DSİ
E. TUCBS
8. Karayolları Genel Müdürlüğü aşağıdaki bakanlıkların hangisine bağlıdır?
A. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
B. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C. Tarım ve Orman Bakanlığı
D. Hazine ve Maliye Bakanlığı
E. Enerji ve Tabii Bakanlığı
9.

Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19 salgını için geliştirdiği CBS tabanlı

uygulamanın adı nedir?
A. Hayat İçin Yaşa
B. Hayat Eve Sığar
C. Mesafeli Hayat
D. Maskeli Hayat
E. Hayat Değerlidir
10. Türkiye’de Ramsar Sulak Alanlarının metaveri ve öznitelik verilerinin
bulunduğu portal aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yerbilimleri Portalı
B. Veri Portalı
C. Devlet Su İşleri Portalı
D. Milli Parklar Portalı
E. Tabiat Alanları Portalı

Cevaplar: 1-c, 2-e, 3-a, 4-c, 5-b, 6-e, 7-c, 8-a, 9-b, 10-b
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5. ARCGIS VERİ GİRİŞİ VE SAYISALLAŞTIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Arcmap’te veri girişi ve sayısallaştırmanın nasıl yapıldığını ve ne
amaçla kullanıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. CBS yazılımı olan ArcGIS’de sayısallaştırma işlemi nasıl yapılmaktadır?
2. Veri girişi ve sayısallaştırılması nasıl bir kolaylık sağlar?
3. Öznitelik verisi nasıl oluşturulmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Mekansal

olan

mekansal
Veri Girişi

verilerin
programa

ve

olmayan
ne

şekilde Örnek uygulamalar yapmak

aktarılması

gerektiği kavranılacak.

Koordinatlı altlık haritalar
Sayısallaştırma

üzerinden sayısallaştırma
işlemlerini
gerçekleştirebilmek
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Araştırma

yaparak,

okuyarak,

düşünerek,

uygulayarak

ve

günümüz

teknolojisini yakından takip
ederek

Anahtar Kavramlar
1. Veri
2. Arcmap
3. Sayısallaştırma
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Giriş
Coğrafi bilgi sistemlerinde sayısallaştırma, veri girişi ve veri güncelleme en temel
konulardandır. Bu bölümde Arcgis yazılımının Arcmap arayüzünün editör menüsü kullanılarak
temel haritalar elde edilecektir. Bu ve benzeri yöntemlerle üretilen temel haritalar Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama kurumu gibi merkezi
yönetimler tarafından kullanılmaktadır.
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5.1. Veri Girişi, Sayısallaştırma ve Güncelleme
ArcMap’i başlatınız, “AddData”yı tıklayarak buradan “C:\Users\PC\Desktop\Merkezi
Yönetimlerde CBS Veriler” klasöründe yer alan koordinatlı paftayı (görüntüyü) ekleyiniz
(Şekil 5.1).

Şekil 5.1. Arcmap Arayüzü
Bu aşamada, daha önceden koordinatlandırılmış olan veri üzerinden sayısallaştırma
işlemi gerçekleştirip, sayısallaştırdığınız objelerin öznitelik verilerini öznitelik tablolarına
gireceksiniz. Veri tabanları üzerinde gerçekleştirilen her türlü veri girişi işlemleri aynı zamanda
sayısallaştırma anlamına gelmektedir.
ArcCatalog’a

tıklayınız.

Daha

sonra,

üzerinde

sayısallaştırma

işlemi

gerçekleştireceğiniz verinin yer aldığı klasöre sağ tıklayarak “New-Personel Geodatabase”e
tıklayınız. Böylece yeni bir veri tabanı oluşturmuş olacaksınız (Şekil 5.2).
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Şekil 5.2.ArcCatalog Arayüzü
Oluşturmuş olduğunuz veri tabanına (Pafta.mdb) sağ tıklayınız. Burada açılan
pencereden “New-FeatureDataset”i seçiniz. Bu aşamada, oluşturmuş olduğunuz veri tabanına
yeni veri setleri eklemiş olacaksınız (Şekil 5.3).
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Şekil 5.3.New FeatureDataset
Bu adımda, oluşturmuş olduğunuz veri setinin adını giriniz. Daha sonra “İleri”
butonuna tıklayınız (Şekil 5.4).
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Şekil 5.4.Veri setini isimlendirme
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Adını girmiş olduğunuz veri setinin koordinat sistemlerinin girilmesi gerekmektedir.
Bunun için “ProjectedCoordinateSystems”e ve daha sonra da “İleri” butonuna tıklayınız
(Şekil 5.5.).

Şekil 5.5. Projected Coordinate System
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Üzerinde sayısallaştırma işlemi yapılacak olan verinin koordinat sistemini “WGS 1984
UTM Zone 36 N” seçerek “İleri” butonuna tıklayınız (Şekil 5.6).

Şekil 5.6. WGS 1984 ve UTM 36
Elinizdeki verinin projeksiyon sistemini belirledikten sonra veri setinizin XY tolerans
değerlerini gösteren bir pencere açılacaktır. Bu pencerede “Finish” butonuna tıklayınız.
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Böylece koordinat sistemi girilmiş olan yeni bir veri setinin oluşturulması sürecini tamamlamış
olacaksınız (Şekil 5.7).

Şekil 5.7. XY Tolerance Değerleri
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ArcCatalog’a tıkladığınızda “Merkezi Yönetimlerde CBS Verileri” klasörü içerisinde
oluşturmuş olduğunuz veri tabanını ve veri setini (Personel Geodatabase-FeatureDataset)
göreceksiniz (Şekil 5.8).

Şekil 5.8. ArcCatalog Arayüzü
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Bu aşamada, daha önceden oluşturmuş olduğunuz “K33C10” isimli veri setinize sağ
tıklayınız. Daha sonra açılan pencereden “New-FeatureClass”ı tıklayınız. Böylece,
sayısallaştırma yapacağınız sınıfları (katmanları) oluşturmaya başlayacaksınız (Şekil 5.9).

Şekil 5.9. New Feature Class
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Bu adımda, sayısallaştırma yapacağınız sınıfa (Feature Class) yönelik isim ve veri
özelliklerini (nokta-çizgi poligon) gösteren bir pencere açılacaktır. Önceden oluşturduğunuz
özellik sınıfının (Feature Class) adını yazınız. Daha sonra “Type” kısmında, veri özelliğini
seçiniz (Şekil 5.10).

Şekil 5.10. Type
Eğer oluşturacağınız sınıf bir bina sınıfı olacaksa, binaların birer poligon özelliğine
sahip olduğunu dikkate alınız. Daha sonra Type kısmında “PolygonFeatures”i seçerek, “İleri”
butonuna tıklayınız (Şekil 5.11).
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Şekil 5.11. Polygon Features
Bu aşamada, adı ve özelliğini belirlediğiniz özellik sınıfının (bina) öznitelik verisine
yönelik veri tipini (Data Type) seçmeniz gerekecektir. Bina adı kısmına sözel bir veri girileceği
için bu sınıfın veri tipini “Text” olarak seçiniz. Daha sonra “Finish” butonuna tıklayınız (Şekil
5.12).
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Şekil 5.12. Data Type (Veri Öznitelik Sınıfı)
FieldProperties tablosunda Bina Adı olarak gireceğiniz metnin karakter uzunluğu
“Length” olarak yer almaktadır (Şekil 5.13).
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Şekil 5.13. Field Properties
Bina adının veri tipi Text olarak belirlendikten sonra, diğer özellik sınıflarını da
ekleyiniz. Örneğin, binaya ait kat yükseklikleri olarak veri tipini sayısal bir değer olarak
gireceğinizi unutmayınız. Bunun için veri tipini “Double” olarak, aynı şekilde Bina No için
veri tipini “Shortİnteger” olarak giriniz. Daha sonra “Finish” butonuna tıklayınız (Şekil 5.14).

Şekil 5.14. Data Type (Veri Öznitelik Sınıfı)
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Oluşturmuş olduğunuz özellik sınıflarına yönelik sütun başlıkları artık Öznitelik
Tablolarında (AttributeTable) yer almaktadır (Şekil 5.15).

Şekil 5.15. AttributeTable Arayüzü
Bina katmanından sonra, şimdi de yol katmanı oluşturunuz. Bunun için Yol katmanının
özelliğini (Type of Feature) “Line Features” olarak seçiniz. Daha sonra “İleri” butonuna
tıklayınız (Şekil 5.16).
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Şekil 5.16. Type Of Feature
Yol adı sözel (metin) bir veri olarak girileceği için veri tipini (Data Type) “Text” olarak
seçiniz. Yol uzunluğunun veri tipini ise “Float” olarak girdikten sonra “Finish” butonuna
tıklayınız (Şekil 5.17).
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Şekil 5.17. Data Type (Veri Öznitelik Sınıfı)
Artık bu aşamada sayısallaştırma işlemine başlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak
“Standart” araç çubuğunda yer alan “Editör Toolbar”butonuna tıklayınız. Bu, standart araç
çubuğunda

sembolüyle yer almaktadır (Şekil 5.18.).
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Şekil 5.18. Editor Toolbar
Her bir katmana yönelik veri girişinin yapılabilmesi için “Editör” araç çubuğunda
“Start Editing”e tıklayınız (Şekil 5.19).

Şekil 5.19. Editör Araç Çubuğu
Böylece Editör Araç Çubuğunda sayısallaştırma işleminde kullanılabilecek araçların
aktif olduğunu göreceksiniz (Şekil 5.20).
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Şekil 5.20.Editör Araç Çubuğu
“Start Editing”e tıkladıktan sonra, Editör araç çubuğunda yer alan ve

sembolüyle

gösterilen “CreateFeatures” aracına tıklayınız. Böylece ekranın sağında CreateFeatures
penceresinin açıldığını göreceksiniz (Şekil 5.21).

Şekil 5.21.Arcmap Arayüzü
Sayısallaştırma işlemine başlayabilmeniz için veri girişi yapacağınız katmanı seçiniz.
Bina katmanı üzerine bir kez tıklarsanız Binaları çizmeye başlamış olacaksınız. Bina, bir
poligon özelliğine sahip olduğu için “Construction Tools” bileşenlerinden “Polygon”u seçiniz
(Şekil 5.22).
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Şekil 5.22. Create Features
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Binaları çizmeye başlayabilirsiniz. Çizeceğiniz binaya detaylı olarak görebileceğiniz
şekildeiyice yaklaşınız. Dört köşeden oluşan binanın bir köşesine tıklayınız. Bu tıklama ile
oluşan nokta “Verteks” adını almaktadır (Şekil 5.23.).

Şekil 5.23. Verteks
Her tıklama sonrasında bir verteks atmış olacaksınız. Burada ikinci köşeye tıklayarak
ikinci bir nokta (verteks) atınız (Şekil 5.24).
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Şekil 5.24. Verteks Oluşturma
Yine aynı şekilde üçüncü noktanızı üçüncü köşeye atınız (Şekil 5.25).
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Şekil 5.25. Verteks Oluşturma
Daha sonra binanın son köşesine bir nokta (verteks) atınız (Şekil 5.26).
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Şekil 5.26. Verteks Oluşturma

Binanın çizimini bitirmenin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi son köşeye çift
tıklamanızdır. Diğeri ise, son köşeye tıkladıktan sonra klavyenin “F2” tuşuna basmaktır (Şekil
5.27).
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Şekil 5.27. Köşeleri Birleştirilmiş Verteks
Çizim işlemini tamamladıktan sonra ilk binanızı çizmiş oldunuz. Şimdi, bu binanın
öznitelik verilerinin girilmesi gerekmektedir. Bunun için çimiş olduğunuz bina üzerinde sağ
klik yapınız. Bu şekilde bir pencerenin açıldığını göreceksiniz. Bu pencerede “Attributes” e
tıklayınız (Şekil 5.28).

167

Şekil 5.28. Attributes
Çizdiğiniz binaya yönelik bir Attributes tablosunu görmektesiniz. Binaya yönelik henüz
herhangi bir veri/bilgi girişi yapmadığınız için Bina Adı-Kat Yüksekliği ve Bina No gibi
verilerin “Null” yani boş olduğunu göreceksiniz (Şekil 5.29).
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Şekil 5.29. Attributes Arayüzü
Artık öznitelik verinizi girebilirsiniz. Bu aşamada, Bina Adı kısmına “Güneş” yazınız
(Şekil 5.30).
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Şekil 5.30. Attributes Arayüzü
Girdiğiniz Bina Adı bilgisi Öznitelik Tablosunda yer almaktadır (Şekil 5.31).
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Şekil 5.31. Öznitelik Tablosu
Çizdiğiniz ilk binadan sonra, üç bina daha çiziniz. Bu dört binayı seçili hale getiriniz.
Bunun için “EditTool” aracını kullanarak ve “Shift” tuşuna basılı kalarak çoklu seçim
yapabilirsiniz (Şekil 5.32).

Şekil 5.32. EditTool

171

Toplu seçim yapıp dört binayı seçtikten sonra “Editör” araç çubuğundan yine
“Attributes”e tıklayınız. Burada görmüş olduğunuz sayılar, birer OBJECTID numaralarıdır.
Her bir katman oluşturduğunuzda yeni bir ID numarası otomatik olarak eklenir. En üstteki
binayı temsil eden 2 ile en alttaki bina Güneş adı ile temsil edilmektedir. Bunlar içerisinde “4”e
tıklayınız (Şekil 5.33).

Şekil 5.33. Attributes
OBJECTED numarası 4 olan binanın öznitelik tablosunda kat yüksekliği olarak “15”
yazınız (Şekil 5.34).

Şekil 5.34. Attributes Tablosu
Layer’da bina katmanı üzerine sağa tıklayınız. Daha sonra “Open Attributes Table”
sekmesini açarak öznitelik bilgilerini inceleyiniz (Şekil 5.35).
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Şekil 5.35. Öznitelik Tablosu
Çizmiş olduğunuz binalardan ayrı olarak şimdi de yolları çiziniz. Bunun için öncelikle
“CreateFeatures” penceresinde yer alan “yol” katmanına bir kez tıklayınız. Yollar Line yani
çizgisel bir özelliğe sahip olduğu için “Construction Tools” bileşenlerinden “Line”ı seçiniz.
Altlık harita üzerinde yol çizmeye başlayınız. Son noktayı (verteksi) çift tıklayarak atınız ve
böylece çizimi tamamlayınız (Şekil 5.36).

Şekil 5.36. Create Featuresve Construction Tools
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Çizdiğiniz yolun üzerine sağ tıklayarak Yol Adı yazan kısma “Atatürk Caddesi” yazınız
(Şekil 5.37).

Şekil 5.37. Attributes Tablosu
Bütün çizimlerinizi tamamlayıp öznitelik verinizi girdikten sonra “SaveEdit”e
tıklayarak çalışmanızı kaydediniz (Şekil 5.38).
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Şekil 5.38. Editör Araç Çubuğu
Uygulamalar
1- Arcgis dışında sayısallaştırma yapılan CBS yazılımlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. ArcGIS programını kullanarak örnek bir koordinatlı topoğrafya haritası üzerinden
akarsu, bina, zirveler ve yol katmanları oluşturarak bunları sayısallaştırınız.
2. Sayısallaştırma işlemi yaptığınız verilerin öznitelik verilerini giriniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, sayısallaştırma işleminin nasıl yapıldığı ne anlama geldiği anlatılmış ve
öznitelik verilerinin girilmesi aşamaları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1) Nokta, çizgi ve poligon detaylarını sınıflandırdığınızda aşağıdakilerden hangisi
diğerlerinden farklı bir veri özelliğine sahiptir?
a) Elektrik direkleri
b) Akarsular
c) Binalar
d) Yollar
e) İl merkezi
2) AttributeTable penceresinde “Null” neyi ifade etmektedir?
A)Yanlış girilmiş bir veriyi
B)Eksik girilmiş bir veriyi
C)Henüz girilmemiş veriyi
D)Girilecek olan sözel verileri
E) Girilecek olan sayısal verileri
3) Seçilmiş bir detayı döndürmek için hangi araç kullanılmalıdır?
A)Cut Poligon
B)EditTool
C)Trace
D)RotateTool
E)CreateFeatures
4) Attributes tablosuna öznitelik verisinin girilebilmesi için Editör’ün kapalı
olması gerekmektedir. Yanda ifade edilen cümle doğru mudur? Yanlış mıdır?
A)Doğru
B)Yanlış
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5) Aşağıda verilen öznitelik verilerinden hangisinin veri tipi (Data Type)
diğerlerinden farklıdır?
A)Bina numarası
B)Bina adı
C)Binanın yapım yılı
D)Binanın kat sayısı
E)Binadaki daire sayısı
6)Bir dağın zirvesi çizilirken en az kaç verteks atılması gerekmektedir?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5

7)

yanda verilen simge “Editör Toolbar” simgesidir? Doğru mudur? Yanlış

mıdır?
A) Doğru

B) Yanlış

8) Sözel verilerin (metinlerin) öznitelik verisi için veri tipi olarak “Double”
seçilmelidir. İfadesi Doğru mudur ? Yanlış mıdır ?
A)Doğru B)Yanlış
9)Attributes Tablosunda öznitelik verileri açısından “Length” neyi ifade
etmektedir.
10)Çizilmiş olan nokta, çizgi ve poligon detaylarının çoklu seçimleri nasıl
yapılmaktadır?
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Cevaplar: 1)c- 2)c- 3)d- 4)b- 5)b- 6)a -7)b -8)b
9)Girilecek olan öznitelik verisinin maksimum karakter uzunluğunu ifade eder.
10)Shift tuşuna basılı kalarak çizilen detayların tıklanması ile, yine shift tuşuna basılı
kalarak seçilecek detayların öznitelik tablosunda tıklanması ile yapılmaktadır.
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6. 3D ANALİZ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 3D analiz ile ilgili bazı uygulamalar yapacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 3D analizleri ne işe yarar?
2. 3D analizleri hangi alanlarda kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

elde

geliştirileceği
3D modellemelerinin nasıl
3D analiz

yapılacağı konusunda fikir
sahibi olmak
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Konuyla

ilgili

uygulamalar yapmak.

pratik

Anahtar Kavramlar
1. 3D
2. Modelleme
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Giriş
CBS, üç boyutlu bir özelliğe sahip olan mekânın tasvirinde çeşitli avantajlar sunar.
Mekâna ait özellikler CBS aracılığı ile üç boyutlu olarak gösterilebilmektedir. Diğer yandan
herhangi bir sahaya ait bakı, eğim gibi çeşitli haritalar da üretilebilmektedir.
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6.1.TIN Oluşturma
TIN verisinin oluşturulmasına yönelik adımlar bu bölümün konusudur. Bu bölümde TIN
veri setlerinin nasıl oluşturulacağı anlatılmıştır. “Create TIN from Features” mekânın üç
boyutlu gösterimlerini ortaya koyan ve mekânsal analizlere olanak veren önemli bir
fonksiyondur. 3D analizleri içerisinde yer alan bu fonksiyon kullanılarak bakı, eğim, yükseklik
gibi bir takım verileri (bilgileri) içeren “düzensiz üçgen ağları” elde edilir. Ayrıca, TIN
yardımıyla mekânın görüntüleme özellikleri bu bölümde üzerinde durulan noktalardandır.
TIN oluşturabilmek için öncelikle “selection” menüsündeki “Add Data” sekmesinden
yararlanarak, (bu sekme

sembolüyle gösterilmiştir) “Uygulama 6 dosyası içerisinde

eşyükselti.shp” dosyasını açınız (Şekil 6.1).

Şekil 6.1 ArcMap Arayüzü
“Table of Contents” içerisindeki “Eşyükselti” katmanına sağ tıklayınız. Buradan da
“Open Attribute Table” seçiniz. Böylece karşınıza bir öznitelik tablosu çıkacaktır. Burada 5
metrede bir çizilmiş olan eşyükselti eğrilerinin yükselti değerleri “YUKSEKLIK” sütununda
yer almakta olup eğriler 5 metrede bir olarak çizilmiştir (Şekil 6.2).
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Şekil 6.2 Open Attribute Table
Bu adımda, daha önceden oluşturulmuş olan eşyükselti eğrilerine ait “düzensiz üçgen
ağları” yani TIN haritası oluşturulmuş olacaktır. Bu uygulama için ilk önce “ArcToolbox”
listesinde (menüsünde) yer alan “3D Analyst Tools>Data Management>TIN>Create TIN” a
tıklayınız (Şekil 6.3).

Şekil 6.3. ArcToolbox Sekmesi
“Create TIN”a tıkladıktan sonra bir pencere açılacaktır. Bu pencerede “Input Future
Class/Eşyükselti” seçiniz. Oluşturmuş olacağınız TIN katmanının nereye kaydedileceğinizi
gösteren klasör “Output TIN”dır. “Output TIN”a tıklayınız. Verinizi, “Merkezi Yönetimlerde
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CBS Verileri \Veriler\6\Tın” klasörüne kaydediniz ve daha sonra OK butonuna tıklayınız
(Şekil 6.4).

Şekil 6.4. Create TIN
Buraya kadar gerçekleştirilen adımlar sonrasında artık TIN katmanı oluşmuş olacaktır.
Bu sayede TIN verisi “Data View”de görüntülenecektir (Şekil 6.5).

Şekil 6.5. ArcMap Arayüzü
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sembolüyle gösterilen “İdentify” sekmesine tıklayınız.

Daha önceden

oluşturduğunuz TIN verisinde bir takım bilgilerin (eğim, bakı, yükseklik vb) yer aldığını
göreceksiniz (Şekil 6.6, 6.7.).

Şekil 6.6. İdentify Arayüzü

6.2. TIN Üzerinden Görüntüleme Detayları
“Table Of Contents” içerisinde TIN verinize çift tıklayarak veya sağ tıklayarak
“Sembology”i seçiniz ve sonrasında “Add”a tıklayınız. Bu sayede yükselti, bakı gibi veriler
üzerinden bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz (Şekil 6.7).
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Şekil 6.7. ‘‘Sembology’’ Sınıflandırma Tablosu
Eğer “yükselti” verisinin üzerinden kademeli bir sınıflandırma yapacaksanız “Face
Elevation With Graduated Color Ramp”ı seçiniz (Şekil 6.8.).

Şekil 6.8. Yükselti Sınıflandırması ‘‘Face Elevation With Graduated Color Ramp’’
Yine aynı şekilde “Eğim” verisine yönelik bir sınıflandırma yapmak istiyorsanız
“Sembology\Slope (Degree)” seçiniz. Burada sınıf sayısını “7” olarak kabul ediniz (Şekil 6.9).

Şekil 6.9. Sınıflandırma Sekmesi (Classification)
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Eğim değerlerini sınıflandırılmış bir şekilde gösteren “sonuç ekranı” karşınıza
gelecektir (Şekil 6.10).

Şekil 6.10. ArcMap Arayüzü
Yükselti ve eğim ile ilgili olarak yapmış olduğunuz sınıflandırmanın bir benzerini bakı
verisi için de yapabilirsiniz. Bunun için “Layer Properties > Symbology > Add Renderer”ı
seçiniz. Daha sonra aspect verisini “10” sınıf olacak şekilde gruplandırınız (Şekil 6.11).

Şekil 6.11. Sınıflandırma Sekmesi (Classification)
“Bakı Sonuç Haritası” aşağıda görüntülenmiştir (Şekil 6.12).
192

Şekil 6.12. Bakı Sonuç Haritası

6.3. Çalışma Alanına Uygun Olarak TIN Elde Etme, Profil Oluşturma
Gibi Uygulamalar
Burada, çalışma alanınızın sınırları dikkate alınarak 3D analizleri kapsamında “düzensiz
üçgen ağlarından” oluşan TIN’ın oluşum aşamalarını göreceksiniz. Çeşitli veri özelliklerinden
(point-polyline) yararlanarak bakı ve eğim gibi haritaları oluşturacaksınız. Eğer araştırma
sahanız içerisinde “0 metre” yükselti değerlerini de içeren deniz ve göl gibi sahalar varsa bu
sahaları da hesaplayarak TIN elde edeceksiniz. Oluşturacağınız TIN görüntüsünde deniz ve
göllerin sınırları içerisindeki sahaların TIN verisi oluşturulmayacaktır.
“ArcMap”i açın. “Add Data” butonu ile “Merkezi Yönetimlerde CBS Verileri
\Veriler\6” içerisindeki “eşyükselti.shp, Göl.shp ve Sınır.shp” dosyalarını seçiniz. Aynı anda
birden fazla katmanı seçebilmeniz için “Ctrl” tuşuna basılı kalmanız gerekir (Şekil 6.13).
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Şekil 6.13. ArcMap Arayüzü
Seçmiş olduğunuz katmanlar aşağıda “Table Of Contents” içerisinde görüntülenmiştir
(Şekil 6.14).

Şekil 6.14. ArcMap Arayüzü
“ArcToolbox”ı açınız. Buradan “3D Analyst Tools>Data Management>TIN>Create
TIN”ı seçiniz (Şekil 6.15).
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Şekil 6.15. ArcToolbox Arayüzü
“Creat TIN”e tıkladıktan sonra açılacak olan pencerede “İnput Features”a tıklayınız
ve “Eşyükselti”, “Sınır” ve “Göl” katmanlarını seçiniz.
Height Field bölümünü eşyükselti katmanı için “YUKSEKLIK”, diğer iki katman için
ise “None” yapınız. SF Type kısmını, eşyükselti katmanı için “Soft Line” olarak belirleyiniz.
Diğer iki katmandan “sınır” katmanını “Soft_Clip”, “göl” katmanını ise “Soft_Erase” olarak
seçiniz.
“Ouput TIN”a tıklayarak, uygulamanızı “Merkezi Yönetimlerde CBS Verileri
\Veriler\6\Tın2” olarak kaydediniz (Şekil 6.16).
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Şekil 6.16. Create TIN
“Table of Contents”de yer alan sınır ve eşyükselti katmanlarının çekini kaldırdıktan
sonra TIN verisi projede çalışmış olduğunuz sahanızın sınırlarına uygun olarak kesilmiş
olacaktır (Şekil 6.17).

Şekil 6.17. ArcMap Arayüzü
Tin2 katmanına çift tıklayınız. “Layer Properties > Symbology” sekmesinde yer alan
“Edge Types” çekini kaldırınız. Daha sonra Layer Properties’i kapatınız ve TIN verisini
inceleyiniz (Şekil 6.18).
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Şekil 6.18 Sınıflandırma Sekmesi (Classification)
Aşağıda TIN ile ilgili “Sonuç Haritası” yer almaktadır (Şekil 6.19).

Şekil 6.19. Sonuç Haritası
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6.4. Profil Grafik Oluşturma
“3D Analyst Toolbar”a tıklayınız. Burada yer alan “Interpolate Line”ı seçiniz. Daha
sonra TIN haritası üzerinde herhangi bir yere hat çiziniz. Çizdiğiniz hattı çift tıklayarak
sonlandırınız (Şekil 6.20).

Şekil 6.20. Interpolate Line
Yine “3D Analyst Toolbar”a tıklayınız. Daha sonra “Create Profile Graph”ı seçiniz.
Çizmiş olduğunuz hat ile ilgili grafik (kesit) oluşmuş olacaktır (Şekil 6.21).

Şekil 6.21. Create Profile Graph
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Profilin (kesit grafiğin) özelliklerini değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için
grafiğinize sağ tıklayarak “Properties”e tıklayınız. “Add to Layout” yardımıyla bir çıktı
görüntüsü elde edebilir veya “Export” seçeneğini kullanarak birbirinden farklı formatlarda
görüntünüzü (çalışmanızı) kaydedebilirsiniz (Şekil 6.22).

Şekil 6.22. Graph Properties Of Profile Graph Title

6.5. En Dik Güzergahı Belirleme (Steepest Path)
Eğimli bir arazide, yüksek bir yerde bulunduğunuzu farz edin. Bulunduğunuz noktadan,
eğim ve yükseltinin oldukça azaldığı noktaya doğru “en dik yolu” bulmak istiyorsanız bunun
için en kullanışlı teknik “Steepest Path”dir. Bu teknik, sadece güzergâh belirleme gibi
çalışmalarda değil, akarsuların akış doğrultusu vb. birçok uygulamada kullanılabilir.
Steepest Path uygulaması için “Tools Toolbar” da yer alan “zoom-in”e tıklayınız. TIN
haritasında herhangi bir sahayı zoomlayınız (Şekil 6.23-6.24).
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Şekil 6.23. Zoom In
“3D Analyst Toolbar”a tıklayınız. Sonra, “Create Steepest Path”i seçiniz. İstediğiniz
bir alana iyice zoomlayınız ve “steepest path tool”u seçiniz (Şekil 6.24).

Şekil 6.24. Steepest Path Tool
Yapmış olduğunuz bu uygulama neticesinde sarı çizgiler oluşmuş olacaktır. Bu çizgiler
“en dik güzergâhı” göstermektedir (Şekil 6.25).
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Şekil 6.25. Tamamlanmış Güzergâh

6.6. Görüş Çizgisi Oluşturma (Line of Sight)
Görünürlük analizleri, 3D analizlerinden biridir. Herhangi bir yerden baktığınızda bir
hat üzerinde (boyunca) görülebilen alanlar ile görülemeyen sahalar belirlenebilir.

Bu

analizlerde, durulan saha ile bu sahadan bakılan alan arasındaki ilişkiler görünürlük bakımından
ortaya konur. Line of Sight fonksiyonunu kullanarak görünür kısımların yanı sıra görünmeyen
bölgeler de tespit edilebilir. Hem durulan nokta hem de bakılan saha ile ilgili yükselti değerleri
oluşturulabilir. Mesela, yükseltisi 60 metre olan bir noktadan baktığınızı düşünün.
Bulunduğunuz noktanın yükselti değerini 60 metre olarak belirleyebilirsiniz. Bu uygulamanın
nasıl yapılacağı konusunda aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz.
“3D Analyst Toolbar”ı tıklayınız. Buradan “Create Line of Sight”ı seçiniz. Bir
pencere açılacaktır. Belirli bir noktadan bakan kişi ile bu kişinin baktığı sahanın yükselti
değerlerini girebilmek için “Observer offset”i kullanmanız gerekecektir.

Bakan kişinin

yükselti değeri “Default”, baktığı yer yani hedef sahanın yükseltisi ise “Target Ofset” olarak
kaydedilmektedir. Bakan kişinin bulunduğu yer ile hedef nokta arasında bir hat çiziniz (Şekil
6.26).
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Şekil 6.26. Create Line of Sight
Hat üzerinde yeşil renk ile görülen noktalar, bakan kişinin görebildiği kısımları
içermektedir. Bakılan noktanın renginin kırmızı olması, hedefin görülemediği anlamı
taşımaktadır.

6.7. Kontur Oluşturma (Create Contours)
Bir başka uygulama, kontur yani izohipslerin oluşturulmasıdır. Nasıl ki “Create TIN”
butonunu kullanarak izohipslerden TIN görüntüsü elde ettiysek, şimdi de TIN verisinden
hareketle belirli yükselti aralıklarını dikkate alarak eş yükselti eğrileri (izohips) çizeceğiz.
Bunun için “Create Contours”u kullanacağız. Bu butona tıklayınız ve daha sonra harita
üzerinde isteğiniz bir noktayı tıklayınız. Böylece tıkladığınız noktadan geçen eşyükselti eğrisini
çizmiş olacaksınız (Şekil 6.27-6.28).

Şekil 6.27. 3D Analyst Çubuğu
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Şekil 6.28. Create Contours

6.8. Yüzey Analizleri
“ArcGIS 3D Analiz” yardımıyla yüzey analizlerini yapabilirsiniz. Yüzey analizleri;
eğim, bakı, kontur, kabartma, görünürlük, görüş alanı gibi birbirinden farklı analizleri
kapsamaktadır. Bu analizler için “Raster Surface Analysis” kullanılmaktadır. TIN’dan ve
dijital yükseklik modelinden (DEM) elde edilen veriler, mekânsal analizler bakımından diğer
verilerle etkileşim halindedir.
Mesela, bir çöp depolama alanı, bir kireç ocağı, tarımsal faaliyetlere uygun sahalar,
heyelan risk sahaları, taşkın alanları ve daha birçok mekânsal analizlerde litolojik birimler, arazi
kullanılış haritası, eğim ve bakı haritası ve amaca uygun diğer haritalar birlikte
değerlendirilebilir. Başka bir ifade ile birden fazla kriter aynı anda analiz edilebilir ve
yorumlanabilir. Bunun için birbirinden farklı haritalar ağırlık bindirme, birleştirme gibi
fonksiyonlar yardımıyla çakıştırılır.
Bu bölümde yüzey analizleri kapsamında aşağıdaki uygulamalar yerine getirilecektir.
Herhangi bir TIN verisini “Raster”a dönüştürmek mümkündür. Bunun için ilk adım
olarak “ArcToolbox\3D Analyst Tools\Conversation\From TIN\TIN to Raster”ı seçiniz (Şekil
6.29).
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Şekil 6.29. TIN To Raster
Input TIN, üzerinde uygulama yapacağımız veriyi ifade etmektedir. Bu kısma Tin2
verisini getiriniz. Raster’e dönüştürmek isteğimiz veriyi nereye kaydetmek istiyorsak o klasörü
seçmeliyiz. Bunun için “Merkezi Yönetimlerde CBS Verileri\Veriler\6\dem” tıklayınız.
“Sampling Distance” ifadesinin bulunduğu kısma “CELLSİZE 10” yazınız (Şekil 6.30).

Şekil 6.30. Sampling Distance
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6.8.1.Contour (Kontur) Oluşturma
Herhangi bir dijital yükseklik modeli (DEM) veya TIN verisini kullanarak istediğimiz
yükselti aralığında eş yükselti eğrileri üretebiliriz. Eş yükselti eğrilerinin yanı sıra, yine
“Contour” fonksiyonunu kullanarak eş derinlik, eş yağış, eş kirlilik vb. gibi birbirinden farklı
olan ve line (çizgi) özelliği gösteren eğriler çizebiliriz.
Bir raster verisinden hareketle, kontur elde edilmek için “ArcToolbox\3D Analyst
Tools\Raster Surface\Contour”u seçiniz (Şekil 6.31).

Şekil 6.31. ArcToolbox\3D Analyst Tools\Raster Surface\Contour
Contour penceresi açılacaktır. Burada “İnput Raster” kısmına dem verisini çağırınız.
“Output

Polyline

Features”

kısmına

ise

“Merkezi

Yönetimlerde

CBS

Verileri\Veriler\6\contour.shp” ekleyiniz. Böylece veriniz ilgili klasöre kaydedilmiş olacaktır.
“Contour İnterval”, izohips aralığını başka bir değişle konturların kaç metrede bir çizileceğini
ifade etmektedir. Bu kısma, aralık değerini 50 giriniz (Şekil 6.32).
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Şekil 6.32. ‘‘Contour İnterval’’ İzohip Aralığı
Aşağıda, 50 metrede bir çizilmiş olan konturları görmektesiniz (Şekil 6.33).

Şekil 6.33. ArcMap Arayüzü

6.8.2. Bakı (Aspect)
Bakı, herhangi bir yüzeyin kuzey ile olan ilişkilerini (konumunu) açı değeri cinsinden
ifade eder. Bu değer, 0 ile 360 arasında değişir. Kuzey 0’a karşılık gelirken, 180 güney yönüne
denk gelmektedir. Diğer yandan, doğu 90 derece ile batı ise 270 derece ile temsil edilir. Eğim,
düşey ile yatay mesafeler arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu ilişki, tanjant açısı ile açıklanır. Eğim
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değerleri derecenin yanı sıra yüzde olarak da ifade edilebilir. Düşey uzaklığın yatay uzaklığa
olan oranlarının % (yüzde) olarak belirtilmesi mümkündür.
Bakı haritası oluşturabilmek için;
“ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Aspect” tıklayınız (Şekil 6.34).

Şekil 6.34. ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Aspect
“Input raster” bölümüne “dem yükselti raster” verisi eklenir. Daha sonra, sonuç
haritası nereye kaydedilecekse (Output polyline Features) o seçilir (Şekil 6.35).

207

Şekil 6.35. Aspect Arayüzü
Aşağıda Bakı (Aspect) sonuç haritası yer almaktadır (Şekil 6.36).

Şekil 6.36. ArcMap Arayüzü

6.8.3. Eğim (Slope)
Eğim haritası hazırlamak için,
“ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope” tıklayınız. Raster giriş
bölümüne dem raster verisi eklenir. Daha sonra sonuç haritasının kaydedileceği yer olan
“Output raster” tıklanır ve verinin kayıtlı olacağı klasör seçilir. Eğim değerinin hangi birim ile
gösterileceğini belirtmek için “Output measurement” yazan yerden “DEGREE” seçilir (Şekil
6.37).
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Şekil 6.37. ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope
Aşağıda Slope (Eğim) sonuç haritası yer almaktadır (Şekil 6.38).

Şekil 6.38. ArcMap Arayüzü

6.8.4. Gölgeli Kabartma (Hillshade)
Hillshade, yüzeylerin aydınlanma değerlerini göstermeye yarar. Işık kaynağından
hareketle, hücreler belirli bir aydınlanma değeri gösterirler. Işık, her bir hücrenin eğim ve bakı
özelliklerine bağlı olarak bu hücreler üzerine belirli açılarla gelir. Hesaplamalar, hillshade’in
gri ölçek değerlerine dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşir. Bu değerler 0 ile 255 arasında
değişir. Hillshade, genellikle görsellik ile ilgili detayların kullanıldığı haritalar için kullanışlıdır.
Aynı zamanda transperancy (şeffaflık) ayarları kullanılarak üç boyutlu görüntülerin elde
209

edilebilmesinde kolaylık sağlar. Gölgeli kabartmalarda, Azimut ve Altitude gibi iki terimden
bahsedilir. Azimut güneşin pusula yönünü (0-360 derece arasında değişir) ifade ederken;
Altitude ise, ufuk üzerinde güneşin açısını açıklar. Bu açı, 0 ile 90 derece arasında değişir.
“ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Hillshade” seçeneğine tıklayınız.
“Input raster” kısmından “yükselti dem raster”i seçiniz. Daha sonra verinin kaydedileceği yeri
belirleyiniz (Şekil 6.39).

Şekil 6.39. ArcToolbox>3D Analyst Tools>Raster Surface>Hillshade
Hillshade sonuç haritası aşağıda görüntülenmiştir (Şekil 6.40).

Şekil 6.40. ArcMap Arayüzü
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Uygulamalar
1- 3D analizlerinde kullanılan diğer veri tiplerilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Herhangi bir sahanın eşyükselti eğrileri verisini kullanarak bir TIN haritası nasıl
oluşturulur?
2. Bir TIN verisinden yararlanarak 100 metrede bir izohips (kontur) çiziniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, 3D analizleri kapsamında TIN oluşturma, TIN verileri üzerinde
görüntüleme, profil, görüş çizgisi gibi çizimlerin nasıl gerçekleştirileceği öğrenilmiştir. Ayrıca
kontur çizmenin ve eğim, bakı, hillshade gibi yüzey analizlerinin uygulamaları yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. TIN verisi üzerinde profil grafik çizmek için ne yapılmalıdır?
2. “Bir raster veriden Contour (kontur) üretebilmemiz için sırasıyla ArcToolbox\
Raster Surface \3D Analyst Tools\Contour seçenekleri tıklanmalıdır” ifadesi doğru
mudur?
A) Doğru

B) Yanlış

3. ArcToolbox menüsü içerisinde bir TIN oluşturmak için nasıl bir yol izlememiz
gerekir? Başka bir ifade ile hangi seçeneklere sırasıyla tıklamamız gerekir?
4.Seçili olan herhangi bir eşyükselti eğrisine ait yükselti değerinin kaç olduğunu
nasıl öğrenebiliriz?
5.”Contour Interval” ne anlama gelmektedir.?
A)En yüksek eşyükselti eğrisi değerini
B)Eş yükselti eğrilerinin sayısını
C)Eşyükselti eğrilerinin kaç metrede bir çizileceğini
D)Eşyükselti eğrilerinin en düşük değerini
6.Aşağıdakilerden hangisi eğim analizleri ile ilgilidir?
A) Slope B) 3D C) Hillshade D)Aspect E) Contour

7)
Yukarıdaki sonuç haritası hangi modeli temsil etmektedir?
A) Hillshade B) Eğim C)Bakı D) Contour E) Mesafe
8) “Line of Sight, 3D Analiz’de bir noktadan bakıldığında düz bir hat boyunca
hangi bölgelerin görülüp görülemeyeceğine dair görünürlük analizini ifade eder” cümlesi
doğru mudur? Yanlış mıdır?
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A)Doğru B) Yanlış
9) “Altitude güneşin ufuk üstündeki açısı anlamına gelmektedir ve 0⁰ ile 360⁰
arasında bir değer ile ifade edilmektedir” cümlesi doğru mudur? Yanlış mıdır?
A)Doğru B)Yanlış

Cevaplar: 1. 3D Analyst Toolbar’da Interpolate Line butonu tıklanır. Ardından harita
üzerinde bir hat çizilir. 3D Analyst Toolbar’da Create Profile Graph butonuna tıklanır. Çizilen
hat boyunca bir kesit grafiği ekrana gelecektir.
2.B
3. 3D Analyst Tools>Data Management>TIN>Create TIN’a tıklayınız.
4.Tablo of Contents içerisinde yer alan eşyükselti katmanına sağ tıklayarak Open
Attribute Table penceresinden görülebilir. Veya doğrudan Attributes sembolüne tıklanarak da
seçili olan izohipse ait yükselti değeri elde edilebilir.
5.C, 6.A, 7.A, 8.A, 9.B
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7. ARCSCENE UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ArcScene verilerini 3D ortamında görüntülemeyi öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ArcScene ne işe yarar?
2. 3D uygulamaları açısından ArcScene ne kadar kullanışlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

elde

geliştirileceği
ArcScene’de 3 boyutlu
ArcScene

görüntülerin

nasıl Konuyla ilgili uygulamalar

görüntülendiği konusunda yapmak.
fikir sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar
1. ArcScene
2. 3D
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Giriş
Mekân, üç boyutlu bir özelliğe sahip olduğu için mekânın görüntülenmesinde ve çeşitli
analizlerin yapılmasında CBS oldukça önemlidir. Özellikle ArcScene, elde edilmiş olan
verilerin 3 boyutlu olarak görüntülenebilmesi bakımından oldukça kullanışlıdır. Diğer yandan
ArcScene yardımıyla çeşitli yüzey analizleri de gerçekleştirilebilmektedir. ArcScene proje
dosyaları *.sxd” formatında kaydedilmektedir (Esri Türkiye, 2013).
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7.1. ArcScene Arayüzü
“ArcScene”i açınız. Daha sonra “Add Data” a tıklayarak buradan “Uygulama Verileri
> Bölüm 14” içerisinde yer alan “Dem.tif” verisini “ArcScene”de açınız (Şekil 7.1).

Şekil 7.1. Arcmap Arayüzü
Verinin görünürlük özellikleri için Navigate butonundan yararlanabilirsiniz. Bu şekilde
verinizi üç boyutlu olarak hareket ettirmeniz mümkündür. Veriyi aşağı ve yukarı hareket
ettirebilmeniz için sol klik, sağa ve sola hareket ettirebilmeniz için ise sağ klik yapmalısınız.
Sağ tuş, yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlar. Sağ ve sol tuş birlikte
kullanıldığında veri ekranın üzerinde hareket ettirilebilir.
Eklemiş olduğunuz veri (dem) bir sayısal yükseklik verisidir. Yükseklikle ilgili veriler
veri tabanında raster veri olarak yer almaktadır. Veri, ArcScene ortamında bir yükseklik girdisi
tanımlanmadan (sıfır düzlemde) açılmaktadır. Bu nedenle öncelikle verinin yükseklik
bilgilerinin tanımlanması gerekir. Bunun için “dem” katmanına sağ tıklayarak “Properties”i
açınız. “LayerProperties” penceresinde de “Base Heights (Taban Yüksekliği)”a tıklayınız.
“Base Height”de “Floating on a custom surface” seçeneğini seçin. Böylece Dem
verisi yükseklik bilgisini kendi veritabanından alacaktır. “Navigate”i kullanarak verinizi
inceleyiniz. Veri, arazinin topoğrafik özelliklerine uygun olarak şekillenecektir (Şekil 7.2-7.3).
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Şekil 7.2. Base Height Sekmesi

Şekil 7.3. ArcScene Arayüzü
Burada görüntünüzü daha zengin bir hale dönüştürebilirsiniz. Bunun için öncelikle
“Scene Layers”a sağ tıklayınız ve “SceneProperties”i seçiniz. Açılan pencerede General’i
tıklayınız. “Vertical Exaggeration (Dikey Abartı Faktörü)” alanına 1.5 değerini giriniz. Bunu
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yaptığınızda görüntünüz artık dikey düzlemde 1.5 kat abartılmış şekilde görülecektir (Şekil
7.4).

Şekil 7.4. Scene Properties
“Add Data”a tıklayarak “Uygulama Verileri > Bölüm 14” içerisinde yer alan
“orto_genel” verinizi “ArcScene”de açınız. Yükseklik ile ilgili herhangi bir tanımlama
yapılmadığı için veriniz “tingrid”in altında yer alacaktır (Şekil 7.5).
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Şekil 7.5. ArcScene Arayüzü
“Orto_genel” verisine sağ tıklayınız. Buradan “Properties > Base Heights” ı açınız.
Daha sonra yine önceki uygulamada olduğu gibi “Floating on a custom surface”i seçiniz. Bu
şekilde yükseklik bilgileri tin verisi üzerinden alınmış olacaktır. “Scene Layers” penceresinde
“orto_genel” katmanının çekini atınız diğer verinin çekini ise kaldırınız (Şekil 7.6).
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Şekil 7.6. ArcScene Arayüzü
“Add Data”a tıklayınız. “Uygulama Verileri Bölüm 14” içerisinde yer alan
“Bina.shp” verisini “ArcScene”de açın. Bina katmanına sağ tıklayınız. Daha sonra,
“Properties > Base Heights”a tıklayarak buradan “Floating on a custom surface”i seçiniz.
Böylece verinizin (katmanınızı) yükseklik bilgileri tanımlanmış olacaktır (Şekil 7.7).
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Şekil 7.7. ArcScene Arayüzü
“Bina” verisine yeniden sağ tıklayınız. Daha sonra, “Layer Properties”i seçiniz.
Katman özelliklerinden “Extrusion”u seçiniz. Bu, “Yükseltme” anlamına gelmektedir. Burada
amaç, binalara yükseklik değerlerini tanımlanmasıdır. Bunun için “Extrude features in layer”i
işaretli hale getiriniz. Sonrasında yükseltme değeri olarak (Extrusion value) “20” rakamını
yazınız (Şekil 7.8). Bu sayede,

binalar artık 20 metre yükseltilmiş şekilde görülmeye

başlayacaktır (Şekil 7.9).
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Şekil 7.8. ArcScene Extrusion
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Şekil 7.9. ArcScene Arayüzü
Eğer bina verisinde veya katmanında, her bir bina yükselti değerlerine sahip ise bu
binalara kendi yükseltileri girilebilir. “Height field” her bir binanın yükselti değerleri ile ilgili
bilgileri içermektedir. “Bina” verisine sağ tıklayarak yükseltme yani “Extrusion” kısmına
geliniz ve buradan “ExpressionBuilder” i seçiniz. Yine “bina” verisine sağ tıklayarak veya
çift tıklayarak “Symbology”i seçiniz. Daha sonra, “Categories > Unique Values”i seçin. Kat
yüksekliklerini girebilmeniz için “Value Field” bölümüne geliniz ve binalarınızı kat
yüksekliklerine göre sınıflandırınız (Şekil 7.10).
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Şekil 7.10. ArcScene Arayüzü
Bina katmanından farklı olarak bu kez bir polyline özelliği gösteren yol verisi üzerinden
uygulama yapacağız. Bunun için öncelikle “Uygulama Verileri> Bölüm 14” içerisinde yer alan
“yol.shp” verinizi ekleyiniz (Şekil 7.11).
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Şekil 7.11. ArcScene Layers
“Yol” verisinin sembolünü bir kere tıklayınız. “Symbol Selector” penceresi
açılacaktır. Özelliklere (Properties) tıklayınız. 3 boyutlu çizgi sembol özelliklerini seçebilmek
için Type kısmında “3D Simple Line Symbol”i seçiniz. Daha sonra renk seçiminizi yapınız.
“3D Preview” alanından üç boyutlu şekilde tüp biçimine dönüşen sembole bakınız.
Şimdi de bir nokta (point) özelliği gösteren ağaç verisini üç boyutlu olarak
inceleyelim. “Uygulama Verileri> Bölüm 14” içerisinde yer alan “Agac.shp” verisini
“ArcScene”de açınız. “Agaç” katmanını sağ tıklayarak “Properties > Base Heights”ı seçiniz.
Sonrasında, “Floating on a custom surface”ı seçiniz ve bu sayede verinin “yükseklik değer
bilgisini” tanımlayınız. “Agaç” verisini üç boyutlu gösterebilmek için sembole bir kere
tıklayınız. Daha sonra, “Symbol Selector” penceresinden “More Symbols”ü seçiniz. Buradan
“3D Trees”i seçiniz. Size, sembolünüzün boyutunu ifade etmektedir. Bu kısma “60” yazınız
(Şekil 7.12-7.13).
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Şeki 7.12. Sembol Selector
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Şekil 7.13. ArcScene Arayüzü

7.2. ArcScene Kullanarak 3D Uçuş Animasyonunun Gerçekleştirilmesi
ArcScene, üç boyutlu animasyonların gerçekleştirilebilmesi bakımından çeşitli
fonksiyonlara sahiptir. “Key Frame”, önemli bir animasyon yöntemidir. Bu yöntemde,
“bağımsız kareler” kaydedilmektedir. ArcScene’de animasyon oluşturmanın bir başka yolu da
“Fly” butonunu kullanarak uçuşların kayıt altına alınmasıdır. ArcScene, animasyonların
“AVI” uzantısıyla (formatıyla) kaydedilmesine de olanak sağlar.
Standart araç çubuğunun herhangi bir yerinde sağ tıklayınız. Açılan pencerede
“Animation Toolbar”ı seçiniz (Şekil 7.14).
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Şekil 72.14. ArcScene Animation
“Open Animation Controls > Options”ı tıklayınız (Şekil 7.15).
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Şekil 7.15. ArcScene Animation
“Animation Controls” penceresini inceleyiniz. “By Duration” ifadesi yer almaktadır.
Bu fonksiyon, kaydedeceğiniz animasyonun süresini size sormaktadır. Bu süreyi “10 saniye”
olarak belirleyiniz. Kayıt işlemine başlayabilmeniz için standart araç çubuğundaki (Standart
Toolbar), “Fly”a tıklayınız. Daha sonra da “Capture”e tıklayınız. Böylece kayıt işleminiz
başlamış olacaktır. Uçuşunuzu manuel olarak gerçekleştirebilmeniz için mouse kullanınız. Sol
tuşa sık aralıklarla basarsanız uçuşunuz başlar. Yavaşlamak istediğinizde ise bu sefer sağ tuşa
aralıksız olarak basınız. Mouse’un “sol tuşuna” sürekli olarak basın ve uçuşa başlayın.
Yavaşlamak içinde mouse’un “sağ tuşuna” sık aralıklarla basınız (Şekil 7.16).

Şekil 7.16 Fly
“Fly Speed” uçuş hızınızı gösteren bir fonksiyondur. Uçuş tamamlandığında “Capture
View” e tıklayınız (Şekil 7.17).
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Şekil 7.17. ArcScene Animation
Oluşturmuş olduğunuz animasyonunuzu izlemek için “Open Animation Controls >
Options > Play”i tıklayınız (Şekil 7.18).

Şekil 7.18. ArcScene Animation
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Artık “Animation Control” penceresini kapatabilirsiniz. Şimdi sıra uçuşunuzu
kaydetmenize geldi. Animasyon araç çubuğunda “Animation > Export toVideo” yazan yere
tıklayınız. Dosyanızın adını “ucus1” olarak kaydediniz. AVI dosyasını kaydedebilmek için
“Uygulama Verileri > Bölüm 14” klasörünü seçiniz. AVI uzantılı animasyonunuzu “Export”
ediniz. Artık kayıt altına alınmış bir AVI dosyasına sahipsiniz. Bu dosyanızı çeşitli programlar
yardımıyla açabilirsiniz (Şekil 7.19-7.20).

Şekil 7.19. Export Animation

237

Şekil 7.20. ArcScene Animation Sonuç Klasörü
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Uygulamalar
1- Google Earth uygulamasında araziyi 3 boyutlu izleyeniz.
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Uygulama Soruları
1- ArcScene ile hazırlanmış olan üç boyutlu örnek haritaları inceleyiniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, 3D analiz Arcscene arayüzüne ait ayrıntılı uygulamalar yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. ArcScene hangi fonksiyonları yerine getirir, ne işe yarar?
2. ArcGIS programında 3D Analyst Toolbox’ı altında yer alan From Features
Class aşağıda verilen işlevlerden hangisini içermez?
A) From File
B) From Terrain
C) From LAS Dataset
D) From KML
E) From Raster
3. Animation Controls’de yer alan “By Duration” seçeneği ne işe yarar?
4. ArcGIS ortamınaki bir bina katmanına yükseklik değeri nasıl verilmektedir?
5. Yapılan uygulamadan esinlenerek bir elektrik. shp katmanınız olsun. Bu
katmanın şeklini boyutunu ve rengini değiştirmek isteseniz nasıl yaparsınız?
6. ArcScene proje dosyaları *.mxd” uzantısıyla kaydedilmektedir? İfadesi doğru
mudur? Yanlış mıdır ?
A) Doğru

B)Yanlış

7) Floating on a custom surface seçeneğiyle katmanların yükseklikleri tanımlanır.
Cümlesi doğru mudur? Yanlış mıdır ?
A) Doğru B)Yanlış
8) Extusion value alanına 30 yazarsanız bina ve kat yükseklikleri 40 m artacaktır.
Cümlesi doğru mudur? Yanlış mıdır ?
A) Doğru B)Yanlış
9) Vertical Exaggeration (Dikey abartı faktörü) sekmesinde 5 yazılıysa, görüntü
dikey düzlemde 10 kat abartılmış olacaktır. İfadesi doğru mudur? Yanlış mıdır ?
A)Doğru B)Yanlış
10) ArcScene, Arcmap’te oluşturulan veri setlerinin üç boyutlu görüntülerinin elde
edilmesi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Cümlesi doğru mudur? Yanlış mıdır ?
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A)Doğru B)Yanlış
Cevaplar: 1) ArcScene, elde edilmiş olan verilerin 3D ortamda görüntülenebilmesi ve
yönetilebilmesi bakımından oldukça kullanışlıdır. Diğer yandan ArcScene yardımıyla çeşitli
yüzey analizlerini de gerçekleştirilebilmektedir.
2) D
3) Animasyon süresinin ne kadar olacağını belirler.
4) Bina verisine sağ tıklayarak “Layer Properties” i açınız. Daha sonra “Yükseltme” yani
Extrusion kısmına geliniz. Burada binalara yükseklik değerleri tanımlayınız.. “Extrude features
inlayer” ı aktif hale getiriniz ve “Extrusion value” alanına 20 yazınız. Böylece Bina
katmanındaki tüm binalar 20 m değerinde yükseltilmiş olacaktır.
5) Elektrik verisinin sembolüne tıklayınız. “Symbol Selector” penceresinden özelliklere
(Properties) tıklayınız. Type kısmından “3D Simple Line Symbol” türünü seçin. Daha sonra
sınıflandırma yapınız ve renk seçiminize geliniz.
6) B 7)A 8)B 9)B 10)A
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8. ENTERPOLASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, enterpolasyonun ne anlama geldiğini, çeşitlerinin neler olduğunu, ne
amaçla kullanıldığını ve uygulamalarının nasıl yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Enterpolasyon uygulamaları kaç şekilde yapılır?
2. Enterpolasyonun kullanım alanları nelerdir?
3. Enterpolasyon ne iş yarar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Enterpolasyonun
Enterpolasyon

temel

mantığını öğrenmek ve bir Uygulamalar yapmak.
takım uygulamalar yapmak
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Anahtar Kavramlar
1. Enterpolasyon
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Giriş
Enterpolasyon, herhangi bir araştırma sahası içerisinde gerçekleştirilen belirli
ölçümlerden hareketle aynı sahada ölçüm yapılmamış olan alanlara yönelik değerleri elde etme
tekniği olarak bilinmektedir. Sıcaklık, yağış, rayiç değer vb. niteliklerin mekânsal dağılışlarının
ortaya konulması ve haritalanması konusunda enterpolasyon yöntemi oldukça kullanışlıdır.
Enterpolasyon, genel bir tabirle mekân üzerinde bilinen değerlerden bilinmeyen değerlerin
bulunmasını ifade etmektedir. Konumsal özellikleri (koordinatları) girilmiş belirli sayıdaki
noktaların sayısal değerlerinin (fiyat, yağış miktarı, debi, rayiç değer gibi) hesaplanmasında
Enterpolasyon yöntemi dikkate değer sonuçlar ortaya koyar. Bu sayede araştırma sahasının
belirli bölümlerinden ölçülen değerlerin, sahanın tamamına enterpole edilmesi (genellenmesi)
mümkün olmaktadır. Enterpolasyon işlemi neticesinde noktalar arasındaki ara değerler
bulunmaktadır.
Enterpolasyonun ne kadar doğru bir şekilde gerçekleştirileceği, elde edilecek yeni
değerlerin doğruluğunu etkileyecektir. Bu nedenle yeterli sayıda noktasal değerin (bilinen
değerler) girilmesi önem arz etmektedir. Enterpolasyon işleminde rakamsal değeri bilinen veri
“kontrol noktası” olarak adlandırılmaktadır. Bir Enterpolasyon için gerekli olan minimum
nokta sayısı 2’dir. Ölçülmeyen sahalar için bu iki noktanın değerlerinden hareketle ara değerler
alırlar. Bu nedenle araştırma sahasında enterpolasyonun daha güvenli olabilmesi için değeri
bilinen noktaların (kontrol noktaları) sayılarının fazla olması gerekir. Yani ne kadar kontrol
noktası eklenirse sonuç o kadar sağlıklı olacaktır. Eklenen noktaların birlikte oluşturduğu
kümelere “veri dizini” denilmektedir. Enterpolasyon sayesinde gerek doğal ortam şartlarına
(eğim, bakı, yükseklik, mesafe gibi) gerekse beşeri konulara (sosyal, kültürel, ekonomik)
yönelik hesaplamalar yapılabilmektedir (Turoğlu, 2011:155).
Bilinen bazı enterpolasyon teknikleri aşağıda özetlenmiştir.
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8.1.Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (Inverse Distance Weighted)
IDW, bir mekâna ait ölçülmüş olan (bilinen) değerlerden hareketle bilinmeyen ve henüz
tanımlanmamış olan noktasal verilerin değerini tespit etmek için kullanılan bir enterpolasyon
tekniğidir (Taylan ve Damçayırı, 2016). En basit ifade ile değeri girilmiş olan verilerden
yararlanarak değerleri atanmamış verilerin hesaplanmasıdır (Vatansever ve Doğalı, 2011).
Noktalar arasındaki uzaklık, değerlerin sağlıklı olup olmamasını etkiler. Başka bir değişle nokta
sayısı az ve noktalar arasındaki uzaklık fazla ise hücre değerlerinin etkisi azalır (Taylan ve
Damçayırı, 2016). Bu metot sayesinde “verilerin genel dağılımı, anizotropi, eğilimi ve
kümelenmesi” gibi çeşitli özellikler ortaya konulabilmektedir. Her bir veri kendi içerisinde
değerlendirilip noktasal veriler birbirleri arasında karşılaştırılmaktadır. Bu yönüyle IDW,
“deterministik” bir teknik olarak kabul edilmektedir (Taylan ve Damçayırı, 2016; Arslanoğlu
ve Özçelik, 2005).
IDW enterpolasyon yönteminde, noktasal veriler üzerinden gridler üretilir. Yüzey
enterpolasyonu, kontrol noktaları arasında bir korelasyon oluşturularak ve değerlerin ağırlıklı
ortalamaları dikkate alınarak oluşturulur. IDW metotları içerisinde bilinen en iyi yöntem ise
“Shaperd’s Metodu”dur (Turoğlu, 2011: 156; Korkmaz Başel vd., 2013; Arslanoğlu ve Özçelik,
2005; Yanalak, 2002; Zengin Kazancı ve Tanır Kayıkçı, 2014).

8.2.Doğal
Interpolation)

Komşuluk

Enterpolasyonu

(Natural

Neighbors

Enterpolasyon yöntemlerinden bir diğeri “Doğal Komşuluk Enterpolasyonu”dur. Bu
enterpolasyon tekniği, IDW enterpolasyon tekniğine benzemektedir. Bu yöntemde araştırma
sahasının tamamına yönelik değerler, örneklem noktalarının ağırlıklı değerlerinden hareketle
belirlenir (Korkmaz Başel, vd 2013; Arslanoğlu ve Özçelik, 2005). Bu yöntemde, düzenli bir
yoğunluğa sahip olmayan noktasal veriler kategorilere ayrılabilir. Ayrıca sayısal enterpolasyon
tekniklerini ve TIN ile ilgili fonksiyonları belirli bir algoritmayla birlikte kullanabilen oldukça
kolay bir yöntemdir. Bütün giriş verileri (değerleri) arasındaki uzaklığa uygun olarak
hesaplanan ve değerlerin ağırlıklarından hareketle enterpolasyon noktasının rakamsal
karşılığını tahmin etmeden farklı olarak giriş noktalarından bir “Delauney üçgeni”
oluşturulmaktadır. Böylece en yakınındaki noktaların seçilmesi yoluyla enterpolasyon
noktasının çevresinde bir şekil meydana getirilir. Bu şekil dışbükeydir. Genellikle bu yöntem
sayısal değeri olan belirli noktaların düzensiz bir şekilde dağıldığı durumlarda sıklıkla
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kullanılmaktadır (Korkmaz Başel vd.,

2013; Arslanoğlu ve Özçelik, 2005; Taylan ve

Damçayırı, 2016).

8.3. Spline Enterpolasyon Tekniği
Bu yöntem, IDW yönteminde olduğu gibi değerlerin ortalamalarını dikkate almak
yerine adeta lastik yüzeyi, değeri bilinen noktalar üzerinden geçirir gibi elastik yüzey meydana
getirir. Bu şekilde oluşan germe neticesinde, tahmin edilmiş olan değerler veri grubu
içerisindeki en yüksek değerin üzerinde veya en düşük değerin altında ise enterpolasyonun
kullanışlı olduğundan bahsedilebilir. Bu sayede Spline metodu, veri seti içerisinde yer almayan
değerlerin tahmin edilmesinde daha kullanışlı olur (Başçiftçi, vd, 2013). Bu metot, derinlik,
yükseklik, çevresel kirlilik gibi konularda haritaların oluşturulmasında, grafiklerin
hazırlanmasında tercih edilmektedir (Şekil 8.1). Eğer kısa mesafeler dâhilinde yatay düzlemde
önemli değişimler söz konusu ise bu fonksiyonun kullanılması sağlıklı sonuç vermez (Esri
Türkiye, 2013; Yanalak, 2002; Başçiftçi vd., 2013; Tural, 2011).

Şekil 8.1. Spline enterpolasyon metodu (Esri Türkiye, 2013)

8.4.Kriging Yöntemi
Kriging metodu, birbirine en yakın olan ve değeri bilinen kontrol noktalarından
hareketle diğer noktaların değerlerini tahmin etmeye yarayan bir yöntemdir (Tural, 2011;
Korkmaz Başel vd., 2013; Yaprak ve Arslan, 2008). Değeri bilinen noktaların, enterpolasyon
neticesinde değeri tahmin edilecek olan noktalara olan mesafeleri tespit edilir ve alanın tamamı
için hesaplamalar yapılır. Bu yöntemden yararlanarak bir “otokorelasyon” oluşturulur.
Otokorelasyon, gerek doğrudan ölçülen sayısal değerlerden gerekse istatistiksel metotlardan
hareketle gerçekleştirilir. Böylece değeri girilmeyen (bilinmeyen) noktalar tahmin edilir. Bu
şekilde gerçekleştirilen enterpolasyon aynı zamanda “uzaysal enterpolasyon” olarak
adlandırılmaktadır. Noktalar arasındaki uzaysal ilişkiler yardımıyla tahmin edilen değerlere
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yönelik hata oranları ve yaklaşım miktarları değerlendirilip test edilmektedir (Tural, 2011;
Korkmaz Başel vd., 2013; Yaprak ve Arslan, 2008).
“Bölgesel değişkenler teorisi”, kriging metodunun temel dayanağını oluşturmaktadır.
Enterpolasyon işlemlerinde varyans hesaplamalarının olması bu metodu diğer enterpolasyon
tekniklerinden ayıran başlıca özelliktir (Tural, 2011; Korkmaz Başel vd., 2013; Yaprak ve
Arslan, 2008).

Şekil 8.2. Kriging Metodu İle Oluşturulmuş Yağış Haritası
Kriging metodu kendi içerisinde farklı alanlarda kullanılabilen çeşitli tekniklere sahiptir
(Şekil 8.2). Bu teknikler; “Simple Kriging, Block Kriging, Cokriging, Disjunctive Kriging,
İndicator Kriging, Ordinary (Punctual) Kriging ve Universal Kriging Yöntemidir”.

8.5. ENTERPOLASYON UYGULAMA
Bu bölümün amacı, mekânsal analizlerden birini oluşturan enterpolasyon işlemlerini
örnek uygulamalar ile gerçekleştirmektir.

Enterpolasyon ile sürekli yüzeyler meydana

getirebilirsiniz. Bu yüzeyler, mekân ile ilişkili noktasal verilerden (sıcaklık, yağış, tuzluluk,
rayiç değer gibi) istatistiksel çıkarımlar yaparak oluşturulmaktadır (Esri, 2013).
Uygulama verileri içerisinde yer alan “Yükselti Sıcaklık” verisini açınız (Şekil 8.3).
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Şekil 8.3.Spatial Analyst Tools
“Arctoolbox”ı tıklayınız. Buradan “Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW”i
seçiniz. Açılan penceredeki değerleri aşağıdaki şekilde ayarlayınız (Şekil 8.4-8.5).

Şekil 8.4. ArcToolbox > Spatial Analyst Tools
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Şekil 8.5. ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW
Input Point Features yazan kısma “Yükselti Sıcaklık” verisini seçiniz. Buradan Z değer
alanına “Sıcaklık”ı seçiniz.

Output raster kısmına “Enterpolasyon Çıktı” adını vererek

“E:\Enterpolasyon Çıktı\IDW\IDW” klasörüne kaydediniz. Daha sonra “OK”e tıklayınız
(Şekil 8.6-8.7-8.8-8.9-8.10).

Şekil 8.6. ArcMap IDW
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Şekil 8.7. ArcMap IDW

Şekil 8.8. ArcMap IDW
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Şekil 8.9. ArcMap IDW

Şekil 8.10. IDW Enterpolasyon Haritası
Çalışma alanı sınırları içerisindeki istasyonların ölçtüğü sıcaklık değerlerinden
hareketle değeri bilinmeyen sahaların noktasal sıcaklık değerlerinden oluşan bir raster harita
meydana gelmiştir. Koyu yeşil renkli alanlar sıcaklığın az olduğu alanlar olurken, beyaz renkli
alanlar ise sıcaklığın fazla olduğu yerleri göstermektedir.
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IDW enterpolasyon tekniğinden sonra şimdi de Kriging tekniğine yönelik bir uygulama
yapacağız. Bunun için Arctoolbox’ı tıklayınız. Daha sonra

“Spatial Analyst Tools >

Interpolation > Kriging”i seçiniz (Şekil 8.11-8.12).

Şekil 8.11. Öznitelik Tablosu

Şekil 8.12. ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation > Kriging
Input Point Features yazan kısma “Ortalama_Sıcaklık” verisini seçiniz. Buradan Z
değer alanında “Yıllık_ort”ı seçiniz. Output raster kısmına “Enterpolasyon Çıktı” adını
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vererek “E:\Enterpolasyon Çıktı\Kriging\Kriging_1” klasörüne kaydediniz. Daha sonra
“OK”e tıklayınız (Şekil 8.13-8.14-8.15-8.16-8.17-8.18).

Şekil 8.13. ArcMap Kriging

Şekil 8.14. ArcMap Kriging
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Şekil 8.15. ArcMap Kriging

Şekil 8.16. ArcMap Kriging
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Şekil 8.17. ArcMap Kriging

Şekil 8.18. Kriging Enterpolasyon Haritası
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Uygulamalar
1- Qgis yazılımında IDW metodunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Bir şehirde cadde ve sokakların noktasal rayiç değerlerinin enterpolasyonunu yaparak
en pahalı alanların neresi olduğunu belirtiniz.

Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, Enterpolasyon metodunun genel mantığı üzerinde durulmuştur.
Enterpolasyon çeşitleri ortaya konularak, hem IDW hem de Kriging enterpolasyonuna yönelik
uygulamalar yapılmıştır.

263

Bölüm Soruları
1)”Enterpolasyon işleminde kontrol noktalarının sayısı arttıkça verilerin
güvenirliği azalır” ifadesi doğru mudur? Yanlış mıdır?
A)Doğru

B)Yanlış

2)“Enterpolasyon bir sahanın tamamına yönelik verilerden hareketle belirli bir
sahanın bilinmeyen değerlerini elde etmede etkili olan ve tümdengelim bakış açısına sahip
bir tekniktir” cümlesi doğru mudur? Yanlış mıdır?
A)Doğru B)Yanlış
3) Ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon aşağıdakilerden hangisinin diğer bir
ifadesidir?
A) Spline
B) Naturel Neighbors
C) IDW
D) Kriging
E) Hiçbiri
4) Bir enterpolasyon işlemi için gerekli olan minimum kontrol noktası sayısı kaç
olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E)5
5)Enterpolasyon uygulamasında “Z Value Field” neyi ifade etmektedir?
A)Raster verinin kaydedileceği yeri
B)Enterpole edilecek noktasal veriyi
C)Enterpole edilecek değişkeni
D)Kontrol noktası sayısını
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E)Hiçbiri
6)Aşağıdakilerden hangisi Kriging metotları arasında yer almaz?
a) A)Simple Kriging
b) B)Snapkriging
c) C)Cokriging
d) D)Indicator Kriging
e) E)Universal Kriging
7) Kontrol noktalarının birlikte oluşturmuş olduğu topluluğa ne denir?
A) Veri dizini
B) Veri grubu
C) Veri topluluğu
D) Kontrol grubu
E) Veri sınıfı
8) “Kriging metodu temelde bölgesel değişkenler teorisine dayanmaktadır” ifadesi
doğru mudur? Yanlış mıdır?
A)Doğru B)Yanlış
9) Enterpolasyon sayesinde gerek doğal ortam şartlarına gerekse beşeri konulara
yönelik haritalar oluşturulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir
çalışma konusuna yönelik enterpolasyon uygulamasını içerir?
A) Su derinliği
B) Sıcaklık
C) Yağış
D) Rayiç Değer
E) Bakı
10) “Enterpolasyon işlemlerinde değeri bilinen noktasal verilere kontrol noktası adı
verilmektedir” ifadesi doğru mudur? Yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış
Cevaplar: 1) b 2) b 3) c 4) b 5) c 6) b 7) a 8) a 9) d 10) a
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9. MESAFE VE YOĞUNLUK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, mekansal analizlerden biri olarak mesafe ve yoğunluk analizleri
üzerinde duralacaktır. Mesafe analizi kapsamında Euclidean Distance, yoğunluk analizi
kapsamında ise Kernel Density ve Line Density kavramları açıklayarak bunlara yönelik
uygulamalar gerçekleştirecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mesafe ve yoğunluk analizleri hangi alanlarda daha kullanışlıdır?
2. Mesafe ve yoğunluk analizleri karar vericilere nasıl kolaylıklar sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Mesafe

ve

yoğunluk

analizlerinin
Mesafe ve yoğunluk analizleri

alanlarda

hangi
kullanışlı

olduğunu göstermek. Bu
analizlerin

pratikteki

faydalarını görmek
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Çeşitli uygulamalar yapmak.

Anahtar Kavramlar
1. Mesafe analizleri
2. Yoğunluk analizleri
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Giriş
Mekânsal analizlerden bir diğerini mesafe ve yoğunluk analizleri oluşturmaktadır.
ArcGIS mekânsal analiz modülleri içerisinde mesafe ölçümleri kapsamında herhangi iki nokta
arasındaki uzaklığın ölçülmesi, bu uzaklığı etkileyen yükselti, eğim, arazi kullanımı gibi
değişkenlerin ortaya konulması mümkündür. Mesafe analizleri idarecilerin, işletmecilerin veya
kullanıcıların karar verme süreçlerinde önemli tasarruflar sağlar. Ne kadarlık bir ulaşım hattı
oluşturulacak? Bu hat nerelerden geçecek? Ulaşım maliyeti ne kadar olacak? Ulaşım hattı ile
birlikte zamandan ne kadar tasarruf sağlanacak? gibi sorulara mesafe analizleri ile cevap
bulmak söz konusu olabilmektedir.
Mesafe analizlerinin gerçekleştirilmesinde en kullanışlı olan ve sıklıkla kullanılan araç
“Öklid Mesafe” aracıdır. Bu araç sayesinde hedeflenen noktaya olan en uygun (yakın) mesafe
tespit edilir. Bir öğrencinin evine en yakın okulun tespiti, bir işletmecinin müşterilerine daha
iyi ve kısa yoldan erişim sağlaması, bir ambulansın hastaneye ulaşımında en uygun yolun
belirlenmesi Öklid mesafe ile gerçekleştirilen analizlerden sadece bazılarını oluşturmaktadır.
Mesafe analizlerinin yanı sıra yoğunluk analizleri de sık kullanılan ve kullanışlı olan
mekânsal analizlerdir. Yoğunluk analizlerinin en bilinen örneği aritmetik nüfus yoğunluğu
hesaplamalarında km2’ye düşen nüfus yoğunluğunun tespit edilmesidir. Mesela; trafik
kazalarının yoğun olarak yaşandığı alanların (kaza kara noktalarının), bir salgın hastalığın en
yoğun olduğu mahallelerin, şehir içinde suç oranlarının en yoğun olduğu yerlerin
belirlenmesinde yoğunluk analizlerinden yararlanılmaktadır. Ancak, yoğunluk analizlerinde
araştırma sahası ile ilgili birtakım bilgilerin veya verilerin bilinmesi önem arz etmektedir.
Mesela bir nüfus yoğunluk haritasında idari bir ünitenin (köy, şehir, ilçe, il) tamamına yönelik
analiz yapmak yerine, analizlerin doğrudan ikametgâh sahaları üzerinden gerçekleştirilmesi
daha sağlıklı sonuçlar verebilir.
Şimdi mesafe analizleri ile ilgili bir uygulama yapalım. Bunun için en sık şekilde
kullanılan mesafe analiz araçlarından “Öklid Mesafe” uygulamasını kullanalım.
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9.1. Öklid Mesafe Uygulaması
“ArcMap”i açınız. Faylar ve Maraş ilçeler katmanlarını ArcMap ara yüzünde
gösteriniz. Daha sonra “Arctoolbox”a tıklayarak “Spatial Anayst Tools>Distance>Euclidean
Distance”ı seçiniz. “Euclidean”a çift tıklayınız (Şekil 9.1).

Şekil 9.1. Spatial Anayst Tools>Distance>Euclidean Distance
Karşınıza Euclidean Distance (Öklid Mesafe) penceresi çıkacaktır. Burada “Inpur
raster or Feature source data” yazan kısma gelip klasöre tıklayarak “faylar” verisini
tanımlayınız (Şekil 9.2).
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Şekil 9.2. Euclidean Distance

Şekil 9.3. Euclidean Distance
“Output distance raster” kısmına gelerek uygulamanızın kaydedileceği yer olarak
“E:\Enterpolasyon Çıktı\Kriging\Euclidean”ı seçiniz (Şekil 9.3-9.4).
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Şekil 9.4. Euclidean Distance

Daha sonra mesafe, maksimum uzaklık, hücre boyutu gibi bilgileri girebilirsiniz. Burada
“maksimum distance” her bir fay hattına olan uzaklığı ifade etmektedir. Bu değeri 100 metre,
hücre boyutunu ise 10 olarak belirleyiniz. Bu işlemlerden sonra “OK” e tıklayınız (Şekil 9.5).

Şekil 9.5. Euclidean Distance
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“Euclidean Distance” sonuç haritası karşınıza gelecektir (Şekil 9.6). Arcmap ara
yüzünü kapatınız.

Şekil 9.6. ArcMap Euclidean Distance Sonuç Haritası
Şimdi de yoğunluk analizleri ile ilgili uygulamalara bakacak olursak, yoğunluk ile ilgili
analizlerde iki yöntem vardır. Biri Simple, diğeri ise Kernel’dir. Aşağıda Kernel uygulamasına
yer verilmiştir. Bu yöntemde her bir hücre yerine bir referans noktası (örnek nokta) çevresine
daire çizilir. Burada nokta merkez kabul edilir ve merkezden dairenin sınırlarına kadar olacak
şekilde 1’den 0’a doğru değişen matematiksel bir denklem uygulanır.
ArcMap’i açınız. “Mahalle” ve “Elbistan Mahalleleri” verilerini ekleyiniz (Şekil 9.7).
Yoğunluk analizlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için noktasal verilerin sayısı,
noktaların mekânsal dağılışları ve araştırma sahasının genişliği gibi bilgiler önem taşımaktadır.
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Şekil 9.7. ArcMap Arayüzü
“Arctoolbox”ı açınız. Daha sonra “Spatial Analyst Tool\Density\Kernel Density”i
seçiniz (Şekil 9.8).

Şekil 9.8. ArcToolbox > Spatial Analyst Tool\Density\Kernel Density
Karşınıza Kernel Density penceresi çıkacaktır. “Input point or polyline features” yazan
yere mahalle, “Population field” bölümüne ise Toplam Arazi verisini seçerek devam ediniz
(Şekil 9.9).
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Şekil 9.9. Kernel Density

Şekil 9.10. Kernel Density
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Şekil 9.11. Kernel Density
Kernel Density uygulamasının kaydedileceği klasör için “Output raster”ı tıklayınız.
Daha sonra “E:\Enterpolasyon Çıktı\Kernel Density\Elbistan”ı seçiniz (Şekil 9.10-9.11).

Şekil 9.12. Kernel Density
“Output Cell” sekmesi oluşturulacak olan çıktının piksel boyutunu ifade etmektedir. Bu
bölüme “50” yazınız. Ayrıca, yoğunluğun belirleneceği yarıçap için “Search Radius”a
tıklayınız. Daha sonra hesaplamanın (analizin) yapılacağı alanın birimini (square meters)
seçiniz (Şekil 9.12-9.13-9.14).
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Şekil 9.13. Kernel Density

Şekil 9.14. Kernel Density
Son işleminizden sonra “Elbistan Arazi Yoğunluğu” sonuç haritası aşağıdaki gibi
oluşacaktır (Şekil 9.15).
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Şekil 9.15. Elbistan Arazi Yoğunluğu Haritası
Bir diğer yoğunluk analizi uygulaması “Line Density”dir. Bu yoğunluk analizi, çizgisel
özellikteki detayların yoğunluklarını tespit edebilmek için kullanılır. Burada, belirli bir
yarıçaptan oluşan alan içerisinde kalan hücrelerin birim alandaki yoğunluğu belirlenir.
Akarsuların, fay hatlarının, otobüs güzergâhlarının ve daha birçok çizgisel özellikteki mekânsal
unsurların yoğunluk hesaplamaları için oldukça kullanışlıdır.
ArcMap’i açınız. “Fırnız_Çayı”, “clip_dem” ve “hillshade” verilerini ekleyiniz.
“Arctoolbox”ı açınız. Daha sonra “Spatial Analyst Tool\Density\Line Density”i seçiniz (Şekil
9.16). Çizgisel verilerin seçileceği yer olan “Input polyline Features” yazan yere Fırnız_Çayı
verisini ekleyiniz. Population field kısmında ise “Length” i seçiniz (Şekil 9.17). Yoğunluk
analizi bu veri (değişken) üzerinden yapılacaktır.
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Şekil 9.16. Spatial Analyst Tool\Density\Line Density

Şekil 9.17. ArcToolbox\Spatial Analyst Tool\Density\Line Density
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Şekil 9.18. ArcToolbox\Spatial Analyst Tool\Density\Line Density
Uygulamanın çıktı görüntüsünün kaydedileceği klasör olarak “E:\Enterpolasyon
Çıktı\Kernel Density\Line_density”i seçiniz. “Output cell size” çıktının hücre boyutunu ifade
etmektedir. Buraya hücre boyutu olarak “10” yazınız (Şekil 9.18). Daha sonra Search Radius
yazan kısma yoğunluğun hesaplanacağı yarıçapı seçiniz. Yarıçap değeri olarak 100 yazınız.
Birim alan olarak “Square meters”i seçiniz (Şekil 9.19-9.20-9.21).

Şekil 9.19 ArcToolbox\Spatial Analyst Tool\Density\Line Density
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Şekil 9.20. Line Density
“Line Density” analizinin sonuç haritası aşağıda gösterilmiştir (Şekil 9.21).

Şekil 9.21. ArcMap Arayüzü
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Uygulamalar
1- İkamet ettiğiniz yerin yollarının mesafe analizini yapınız.
zni
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Uygulama Soruları
1. Yaşadığınız ili içeren ve yoğunluk analizi yapabileceğiniz verilerinizi belirleyiniz. Bu
veriler üzerinden Kernel Density yoğunluğu ile ilgili bir uygulama yapınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde, mesafe ve yoğunluk analizleri ile ilgili uygulamalar yaptık. Mesafe
analizleri kapsamında “Euclidean Distance” yani Öklid Mesafenin ne anlamı geldiği üzerinde
durduk ve bununla ilgili bir uygulama yaptık. Yoğunluk analizleri kapsamında ise Kernel ve
Line Density analizlerine yönelik uygulamalar gerçekleştirdik.
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Bölüm Soruları
1)”Mesafe analizlerinden en kullanışlısı olan Euclidean Distance aracı, hedeflenen
noktaya olan en uygun (yakın) mesafeyi tespit etmeye yarar” ifadesi doğru mudur? yanlış
mıdır?
A)Doğru

B)Yanlış

2) Herhangi bir salgın hastalıktan etkilenmiş olan insanların bir şehirdeki
yoğunluk durumunu ve fay hatları yoğunluğunu görebilmek için aşağıdaki analizlerin
hangisi sırasıyla kullanılmalıdır?
A)Line Density/Kernel Density
B)Euclidean Distance/Line Density
C)Kernel Density/Line Density
D)Kernel Density/ Euclidean Distance
E)Line Density/ Euclidean Distance
3) Kernel Density penceresinde yer alan Search Radius neyi ifade etmektedir?
A) Hücre boyutunu
B) Alansal birimi
C) Yoğunluğun yarıçapını
D) Yoğunluk hesaplamasının değişkenini
E) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir analiz uygulanmalıdır?
A) Bir öğrencinin evine en yakın okulun belirlenmesi
B) Bir şehirdeki suç oranlarının mekânsal dağılışının belirlenmesi
C) Trafik kazalarının en yoğun yaşandığı alanların tespit edilmesi
D) COVİD 19’un en riskli olduğu mahallelerin tespiti
E) Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin tespiti
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5) “Bir itfaiyenin yangın bölgesine erişiminde en uygun yolun belirlenmesi için
Kernel yoğunluk analizi kullanılmalıdır” ifadesi doğru mudur? yanlış mıdır?
A)Doğru B) Yanlış
6)Öğrenci yurdu ile üniversite arasında hizmet veren bir halk otobüsü için her iki
nokta arasında en elverişli güzergahın belirlenebilmesinde aşağıdaki analizlerden
hangisine başvurulması daha kullanışlı olur?
A)Kernel Density
B)Simple Density
C)Line Density
D)Euclidean Distance
E)Dot Density
7) Aşağıdaki sekmelerden hangisi Kernel analiz penceresinde yer almaz?
A) Population Field
B) Search Radius
C) Output Raster
D) Area Units
E) Maksimum Distance
8) “Euclidean Distance ile bir fay hattında meydana gelen deprem sayısına göre,
deprem yoğunluğu haritası da çıkarabilmeniz mümkündür” ifadesi doğru mudur? yanlış
mıdır?
A)Doğru B)Yanlış
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9) Mesafe ve yoğunluk analizleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veri
özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Akarsu
B) Yol
C) Fay
D) Baz istasyonu
E) Elektrik hattı
10) “Line Density analizlerinde uygulamasına yer verilmiştir. Bu yöntemde her bir
hücre yerine bir örnek nokta çevresine daire çizilir. Burada nokta merkez kabul edilir ve
merkezden dairenin sınırlarına kadar olacak şekilde 1’den 0’a doğru değişen
matematiksel bir denklem uygulanır” ifadesi doğru mudur? yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış

Cevaplar: 1) a 2) c 3) c 4) a 5) b 6) d 7) e 8) b 9) d 10) b
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10. RASTER CALCULATOR KULLANIMI

290

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Raster calculator aracı hakkında bilgi.
2. Raster calculator aracı ile çeşitli hesaplamalar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Raster calculator aracı kavramı ne anlatmaktadır?
2- Raster calculator aracı hangi veri tipi için kullanılır?
3- Raster calculator aracı ile ne tür hesaplamalar yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

CBS’nin
Raster

Calculator çalışmalarında

Aracı

calculator

Raster

aracı

hakkında

bilgi.
CBS
Raster

çalışmalarında

Calculator Raster calculator aracı ile

Aracı Kullanım Alanları

çeşitli

uygulama

alanında

hesaplama yapılması.
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Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

fikir
ve

uygulama yaparak.

Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

uygulama yaparak.

fikir
ve

Anahtar Kavramlar
1- Raster veri analizi
2- Raster calculator aracı
3- Matematiksel işlemler
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Giriş
Bu başlık altında Raster calculator aracı kullanılarak merkezi yönetimlerde nasıl
uygulama geliştirilebileceği hakkında temel bilgiler akınacaktır. Aynı zamanda merkezi
yönetimlerde çalışacak arkadaşlar, bu aracı çalışmalarına entegrasyon konusunda detaylı
bilgiler alacaklardır. Bu araç sayesinde raster veriler kullanılarak çeşitli analiz yapma kabiliyeti
arttırılacaktır.
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10.1. Raster Calculator Aracı
Raster calculator aracı raster veriler üzerinde matematiksel ve istatistiksel hesaplamalar
yapma için oluşturulmuş araçtır. Bu araç sayesinde farklı kurumlar ya da yerel yönetimlerin
ihtiyaçları doğrultusunda hesaplamalar yapılabilir.
Örneğin Giresun ili, Dereli ilçesinde meydana gelen sel taşkının etkileri bu araç yardımı
ile hesaplanabilir. Ya da yerel yönetimler için oluşturulacak bir kurgu ile etkiler ölçülebilir.
Mesela denizden yüksekliği 1500 metrenin üstünde yerleşim yeri var mı? sorusunun cevabı
alınabilir. Ya da afetten etkilenen konutların yükseltileri hesaplanabilir.
Bu araç ArcGIS yazılımı içerisinde yer alan Spatial Analysis Tools içerisinde yer
almaktadır.

10.2. Raster Calculator Aracı ile Basit Hesaplamalar
Raster calculator aracı ile temel yüzey istatistiksel ve matematiksel analizleri
çıkarabiliriz. Aynı zamanda mantıksal ifadeler kullanarak farklı alanlara ait bilgilere
ulaşabiliriz. Örneğin yükseltisi 500’den büyük 600’den küçük lanları bulmak için raster
calcualtor aracını kullanabiliriz.
İlk olarak ArcGIS yazılımı içerisinde yer alan “Spatial Analysis Tools” içerisinde “Map
Algebra” ardından “Raster Calculator” aracı seçilir. Ekrana gelen açılır pencere üzerinde
gerekli ayarlamalar aşağıdaki şekilde yapılır (Şekil 10.1).

Şekil 10.1. Raster calculator aracı
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n37_e035_1arc_v3.tif raster veri raster calculator menüsü içerisine sol üst kısımdan
açılır. Daha sonra sağ bölümde rakamlar, matematiksel işlemler ve onun yanında çeşitli
fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlardan istenilen kullanılabilir. Yukarıdaki kısımda
n37_e035_1arc_v3.tif raster verisinde 1500’den yüksek olan pikselleri bulmak için
n37_e035_1arc_v3.tif

>

1500

ifadesi

yazılmıştır.

Bu

ifade

ile

direk

olarak

n37_e035_1arc_v3.tif raster verisindeki 1500 değerinden büyük pikseller seçilecektir (Şekil
10.2).

Şekil 10.2. Raster calculator aracı basit hesaplama
Hesaplama sonucunda sarı renkte görülen alanlara 0 (sıfır) değeri atandı. Mavi renkte
görülen alanlara ise 1 (bir) değeri atandı. Mavi renki alanlar 1500 değerinden büyük alanları
temsil etmektedir. Sarı renkli alanlar ise 1500 yüksekliğinden küçük alanlar olarak düşünülür.
Basit olarak raster veri üzerinde hesaplama bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi biraz daha
karmaşık senaryolar ile hesaplama yapalım.
Örneğin çalışma alanınızda virgüllü sayılar olduğunu düşününüz. Bu sayıları virgülden
kurtarmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken raster verinizi bir değer ile çarpmak.
Ya da bir indeks ile hesaplama yapmak istiyorsanız bunun için indeks içerisinde ki
matematiksel formülü siz katmanlarınıza göre uygulayabilirsiniz. Senaryomuz gereği elimizde
bir indeks olsun. Bu indekste raster veri 13,56 ile çarpılıp 4,87 ye bölündüğünü düşünelim.
Bunu raster calculator ile hesaplamak istersek ayarları aşağıdaki şekilde oluştururuz (Şekil
10.3).
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Şekil 10.3. Raster calculator aracı ile matematiksel hesaplama
Burada matematiksel formül şu şekilde oluşmuştur;
("n37_e035_1arc_v3.tif" * 13.56) / 4.87
n37_e035_1arc_v3.tif isimli raster veri 13.56 iel çarpılıp, 4.87’ye bölünmüştür. Alt
kısımda ise oluşan yeni haritayı hangi raster formatta kaydetmek istiyorsak o formatta
kaydediyoruz. İndekse göre oluşan değer tablosu aşağıdaki gibidir (Şekil 10.4).

Şekil 10.4. Raster calculator aracı ile matematiksel hesaplama sonucu
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Yukarıda yer alan kırmızıdan yeşile doğru olan tondan anladığımız şudur;
Kırmızı noktalarda indeksimiz bize hangi konuda bilgi veriyorsa yüksek değerde, yeşil
tonlarında ise düşük değerdedir.

10.3. Raster Calculator Aracı ile Yer Yüzey Sıcaklığı Hesaplama
Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak sıcaklıklar dünya genelinde artış
göstermektedir. Bu sıcaklık artışında birçok parametre etkindir. En önemli parametrelerden bir
tanesi de şehirleşmedir. Şehir alanları arttıkça kentsel ıs adalarına (KIA) neden olmaktadır. Bu
bölümde 175 satır 34 sütun numaralı Landsat-8 OLI-TRS uydu görüntüsüne ait 10 numaralı
termal bant kullanılarak yer yüzey sıcaklığı hesaplanacaktır. Hesaplama için gerekli formül;
YYS = BT /1 + w * (BT / p) * ln(e))
•

BT = Uydu sıcaklığı

•

w = radiyans yayılımın dalga boyu (11.5µm)

•

p = h * c / s (1.438 * 10^-2 mK)

•

h = Plank sabiti (6.626 * 10^-34 Js)

•

s = Boltzmann sabiti(1.38 * 10^-23 J/K)

•

c = Işık hızı (2.998 * 10^8 m/s)
p = 14380
PV=(NDVI – NDVImin / NDVImax – NDVImin)2
PV = Bitki oranı
e = 0.004 * Pv + 0.986

10.3.1. Radiance Değerinin Hesaplanması
Yüzey sıcaklığı hesaplamasının ilk aşaması 10 numaralı termal bant kullanılarak
radiance değerinin hesaplanmasıdır. Bunun için ilk olarak veri klasörü içerisinde bulunan
landsat klasörü içindeki band10 ArcGIS ortamına eklenir. Daha sonra landsat klasörü içerisinde
yer alan mtl uzantılı dosya notepad ile açılır ve RADIANCE_MULT_BAND_10 yazan
satırdaki değer raster calculator hesaplama bölümüne yazılır. Hesaplama formülü aşağıdaki
şekildedir (Şekil 10. 5).
0.0003342 * "Band10.TIF"+0.1
Formül yazıldıktan sonra üretilen sonuç aşağıdaki gibidir (Şekil 10.6).
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Şekil 10.5. Bant 10 için radiance değeri formülü

Şekil 10.6. Bant 10 için radiance değeri hesaplama

10.3.2. Uydu Parlaklık Sıcaklığına Dönüşüm
Burada radiance değeri kullanılarak uydu bandının parlaklığını yüzey sıcaklığına
dönüştürülür. Bunun için gerekli formül;
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𝑇=

𝐾2
𝐾
ln( 𝐿1 + 1)
𝜆

𝑇 = Uydu parlaklığı sıcaklığı
𝐿𝜆 = Spektral radiance
𝐾1 = Metada içerisinde bant 10 için dönüşüm değeri (K1_CONSTANT_BAND_10)
𝐾2 =
Metada içerisinde bant 10 için dönüşüm değeri (K2_CONSTANT_BAND_10)
Metadata içerisinde yer alan değerler alınarak elde edilen formül Şekil 10.7’de
gösterilmiştir. Formül değerleri: 1321.0789 / Ln(774.8853 / "band10_radiance"+1) - 272.15
Formülde yer alan 272.15 değeri ise sıcaklığın santigrat biriminde olması içindir.

Şekil 10.7. Bant 10’ a ait yüzey sıcaklığı formülü
Formül çalıştırılırsa elde edilen sonuç Şekil 10.8’de ki gibi olur.
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Şekil 10.8. Bant 10 için yüzey sıcaklığı haritası.
Farklı renklendirilirse haritamız Şekil 10.9 elde edilir. Farklı renk tonlarını
deneyebilirsiniz.

Şekil 10.9. Farklı renk tonlarının kullanılması
Kırmızı alanlar yüksek sıcak alanları mavi tonlara doğru düşük yüzey sıcaklığına sahip
bölgeleri göstermektedir.
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Uygulamalar

1- Raster calculator aracı ile farklı ne tür uygulamalar yapılabilir araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları

1- CBS’nin Raster calculator aracı ile bağlantısını açıklayınız.
2- Hangi veri tipi raster calculator ile analiz edilebilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
CBS’de kullanılan yüzey analizleri hakkında raster calculator aracı kullanırak detaylı
bilgi verilmiştir. Hem teorik kısımlar hem de uygulama konularına değinilmiştir. Raster
calculator aracı hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Raster calculator aracı üzerinde yer
alan ikonlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Raster Calculator aracının özelliklerinden birisidir?
a) Yol hesaplamaya yarar
b) Kurp hesabı yapmaya yarar
c) Noktasal verilerin yüksekliklerini bulur
d) Çizgisel verilerin alanlarını hesaplar
e) Raster veriler üzerinde hesaplama yapmaya yarar
2. - Raster verilerden temel istatistiksel bilgiler hesaplanabilir.
- Raster veriler üzerinde matematiksel işlemler yapmamıza olanak sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özellikleri tanımlar?
a) Donanım
b) Raster Calculator
c) Veri
d) İnsan
e) Metot
3. Raster Calculator aracı aşağıdaki alanların hangisinde kullanılabilir?
a) Raster veri üzerinde hesaplama
b) İstatistiksel hesaplama
c) Makine öğrenmesi
d) Derin öğrenme
e) Matematiksel hesaplama
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4. CBS kullanıcıları, farklı alanlarda çeşitli veriler kullanarak analizler yapar. Bu
alanlardan en önemlilerinden birisi taşkın konusudur. Taşkın alanlarının belirlenmesi
sırasında aşağıdaki verilerden hangisi Raster Calculator aracı ile analiz edilebilir?
a) Elektrik direkleri
b) Yollar
c) Uydu görüntüsü
d) Akarsular
e) Telefon direkleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Raster Calculator aracı ile direk hesaplanabilir?
a) Taksi duraklarının AVM’lere uzaklığı.
b) Hastanelerin Şehir merkezlerine uzaklığı.
c) Trafo merkezlerinin merkez noktalara uzaklığı.
d) Üniversitelerin şehir merkezlerine uzaklığı.
e) Termal bant kullanılarak yüzey sıcaklığının hesaplanması.
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Raster calculator aracı …………………… üzerinde matematiksel ve istatistiksel
hesaplamalar yapma için oluşturulmuş araçtır.
7. Dereli ilçesinde meydana gelen ……………… bu araç yardımı ile hesaplanabilir.
8. …………………. aracı ile temel yüzey istatistiksel ve matematiksel analizleri
çıkarabiliriz.
9. Aynı zamanda …………………. kullanarak farklı alanlara ait bilgiler çıkarabiliriz.
10. Afetten etkilenen konutların ………………… hesaplanabilir.

Cevaplar: 1) e, 2) b, 3) a, 4) c, 5) e, 6) Raster veriler, 7) Sel Taşkının etkileri, Konik,
8) Raster calculator, 9) Mantıksal ifadeler, 10) Yükseltileri.
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11. WEIGHTED OVERLAY ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Yerleşim alanlarının belirlenmesinde CBS kullanımı
2. Ağırlıklı çakıştırma yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ağırlıklı çakıştırma yöntemleri nelerdir?
2. Farklı yazılımlarda çalışan algoritmalar neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Konu

Kazanım

Ağırlıklı

CBS’de farklı katmanların önem

çakıştırma

edileceği veya geliştirileceği

derecesine göre nasıl çakıştırılacağı.
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Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

uygulama yaparak

fikir
ve

Anahtar Kavramlar
1. Ağırlıklı çakıştırma
2.Çok ölçütlü karar verme
3. Planlamada CBS
4. Yerel yönetimde CBS uygulamaları
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Giriş
CBS ile farklı analizler farklı alanlar için yapılabilmektedir. Bu bölümde ele alacağımız
ağırlıklı çakıştırma ile farklı öneme sahip katmanlara ağırlık atanarak nasıl çakıştırılacağını ele
alacağız. Çok ölçüt kullanılarak nasıl karar verilir sorusunun cevabını bulmuş olacağız.
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11.1. Ağırlıklı Çakıştırmanın Temelleri
Yer seçimi kullanım alanlarında tesislerin, okulların, alışveriş merkezlerinin veya
kentleşme alanlarının en uygun yer seçimi örnek olarak değerlendirilebilir. Görüldüğü üzere
arazideki noktasal veya alansal herhangi bir yer seçim çalışması yapılabilir. Ek olarak çizgisel
nesnelerde de (örneğin en uygun yol yer seçimi) bu çalışmalar yapılabilir.
Weighted Overlay aracı, çok katmanlı ve çok ölçütlü değerlendirme aracı olarak da
yorumlanabilir. Birden fazla raster katmanın birbirlerine göre ve kendi içlerinde olmak üzere
ağırlıklandırılması daha sonra da üst üste bindirilmesi ile yeni bir katman elde edilir. Bu
katmanda değerlendirmeniz sonucu belirlemiş olduğunuz kriterlere uygun olan ve olmayan
alanlar yer almaktadır.
Bu bölümde ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile kentsel yerleşim alanı için uygun alanlar
belirlenecektir. Bir şehrin yerleşimi bütün halkı etkilediği için bu tür analizler insan yaşamını
önemli ölçüde şekillendirecektir.

11.2. Yeni Kentleşme İçin Uygun Arazilerin Tespiti
En uygun yer seçim çalışması için en büyük aşamayı verilerin toplanması ve analize
hazırlanması işlemi kapsamaktadır.
Uygulama11 dosyasındaki katmanlar ve bunların kullanımı, amaca uygunlukları şu
şekildedir:
İlk olarak Park katmanında, her bir parka olan uzaklık katmanı yeniden sınıflandırılarak
RePark isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı çakıştırması
için kullanılacaktır. Kentleşme alanının parklara yakın olması istenmektedir.
Sonrasında Okul katmanında, her bir okula olan uzaklık katmanı yeniden
sınıflandırılarak ReOkul isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme
alanı çakıştırması için kullanılacaktır. Kentleşme alanının okullara yakın olması istenmektedir.
Üçüncü katman olan Eğim katmanı, sayısal yükseklik modelinde üretilen eğim katmanı
yeniden sınıflandırılarak ReEgim isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında
kentleşme alanı çakıştırması için kullanılacaktır. Kentleşme alanının eğimi az olan yerlerde
olması istenmektedir.
Son olarak Yol katmanında, her bir yola olan uzaklık katmanı yeniden sınıflandırılarak
ReYol isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı çakıştırması
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için kullanılacaktır. Kentleşme alanının yollara yakın olması istenmektedir. Sonuç olarak bu 4
katman yukarıda istenen alanlara göre çakıştırma yapılarak en uygun yer seçimi yapılacaktır.
Bu çakıştırma işleminde her katmana belirli yüzdeler/ağırlıklar verilerek uygun yer tespiti
yapılacaktır. Daha sonrasında sizler de katman sayısı daha fazla olan bir çakıştırma analizi
gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamada örnek teşkil etmesi ve kolay anlaşılması açısından
katman sayısı az tutulmuştur.
Yer seçim çalışmasına devam etmek için açık olan ArcMap arayüzünde File > Open
yardımıyla verilerin olduğu uygulama11 klasörü içinden Uygulama11a.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız (Şekil 11.1).

Şekil 11.1. Çalışma dosyasının açılması
Ekrana gelen RePark, ReOkul, ReEgim, ReYol katmanlarını çekip açıp kapatarak
lejantlarıyla beraber inceleyiniz.
Bu katmanları çakıştırmak için “ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Overlay >
Weighted Overlay” aracına çift tıklayarak açınız. Bu araç ile tanımladığınız katmanlara kolay
bir şekilde ağırlık vererek çakıştırma işlemini gerçekleştirebileceksiniz (Şekil 11.2).
Not: Çakıştırma yapılacak katmanların uygulamada olduğu gibi üst üste gelmesi
gerekmektedir.
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Şekil 11.2. Weighted Overlay aracının açılması
Çakıştırmada kullanılacak katmanları Weighted Overlay aracında

ikonuna tıklayınız.

Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine RePark
katmanını tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız. OK
butonuna tıklayınız. Bu araç ile çakıştırmada kullanılacak katmanı ve bu katmana ait hangi sütunda
yazan değerlerin çakıştırmaya alınacağını ayarlamış oldunuz.
Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında

ikonuna

tıklayınız. Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReOkul
katmanını tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.
Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında

ikonuna

tıklayınız.
Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReEgim
katmanını tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.
Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında

ikonuna

tıklayınız. Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReYol
katmanını tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.
Çakıştırmada kullanılacak son katman için Weighted Overlay aracında

ikonuna

tıklayınız. Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine Arazi

316

Kullanımı katmanını tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan LANDUSE sütununu
ayarlayınız. Weighted Overlay aracının aşağıdaki gibi olmasını sağlayınız ve adımlara devam
ediniz (Şekil 11.3).

Şekil 11.3. Olması gereken Weighted Overlay aracı
Çakıştırmada Görüldüğü gibi Weighted Overlay Table parametresinde RePark katmanı
için % Influence (Yüzde Etkisi) sütununda RePark katmanı için 100 değeri bulunmaktadır. Bu
sütuna yazılacak değerler hangi katmana yüzde kaç etki vermek istediğinizi belirttiğiniz en
önemli parametrelerden biridir. Bu uygulama için aşağıdaki gibi yüzdeler veriniz. Bu yüzde
değerini girmeniz için değeri gireceğiniz hücreye bir kez sol klik yapmanız yeterlidir. Gerekli
ayarlar aşağıdaki gibidir (Şekil 11.4).
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Şekil 11.4. Gerekli ağırlıkların girilmesi
Buraya kadar olan adımlarda çakıştırmada hangi katmanın yüzde kaç etkiye sahip
olacağını ayarlamış oldunuz. Devam eden adımlarda çakıştırmada kullanılacak katmanlarda
önem derecelerini ayarlayabileceksiniz. Örneğin arazi kullanımında sulak alan gibi sınıflar
çakıştırmada kullanılmamak üzere kısıtlanacaktır.
Çakıştırmada ilk olarak RePark katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. RePark
katmanı satırını genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki
gibi düzenleyiniz. Bunun için hücreye bir kez tıkladığınızda açılır ok aktif olacaktır (Şekil 11.5).

Şekil 11.5. RePark katmanının değerleri
Burada RePark katmanı için 1 numaralı sınıf parklara yakın olan sınıftır (0-1000 metre).
Yapılacak çakıştırmada parklara yakın alanlar kentleşme için uygun bulunduğundan Scale
Value sütununda 1 değerine karşılık gelen ölçek değerine 5 değerini seçmiş oldunuz. Parklara
uzak yerler istenmeyen/uygun olmayan sınıflar olmadığı için Scale Value değeri düşmüştür.
Anlaşıldığı gibi uygun bulunan veya istenen sınıflara Scale Value sütununda en yüksek değeri
tanımlamak çakıştırma için önemli bir konudur. Bu bilgilere göre diğer katmanların uygun olma
durumlarını araca tanımlayabilirsiniz. Bu işlemin tam tersi de söz konusudur. En düşük değeri
tanımlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek husus, tüm katmanlarınızı aynı önem
derecesine göre belirlemek ve üretilen sonucu bu değerlere göre yorumlamaktr. Bu
uygulamanın sonucunda üretilen yüzeyler 5’den aşağı doğru gidildikçe istenmeyen bölgeleri
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size sunacaktır. Bir başka uygulamada ise 1 en çok istenen bölge iken sayı artıkça bölgenin
değeri düşebilir.
Çakıştırmada ReOkul katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. ReOkul katmanı
satırını genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi
düzenleyiniz (Şekil 11.6).

Şekil 11.6. ReOkul katmanının değerleri
Çakıştırmada ReEgim katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. Her sınıf için
Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi düzenleyiniz (Şekil 11.7).
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Şekil 11.7. ReEgim katmanının değerleri
Görüldüğü gibi eğimi az olan yerler analiz sırasında uygun yerler olarak belirtilmiş oldu.
Çakıştırmada ReYol katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. Her sınıf için Scale
Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi düzenleyiniz (Şekil 11.8).

Şekil 11.8. ReYol katmanının değerleri
Çakıştırmada son olarak Arazi Kullanımı katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır.
Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi düzenleyiniz (Şekil 11.9).
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Şekil 11.9. Arazi Kullanımı katmanın değerleri
Görüldüğü gibi sulak alan göl ve sulak alan gibi katmanlar Restricted (Kısıtlanmış) sınıf
olarak belirtilmiştir. Bu durum iki sınıfı çakıştırma sırasında kısıtlayarak analize hiç
karıştırılmaması anlamına gelmektedir. Diğer arazi sınıfları da kentleşme alanlarına çok uygun
olmadığı için en düşük değerler verilmiştir. Kıraç Arazi kentleşme alanları için uygun olduğu
için en uygun sınıf olarak belirtilmiştir.
Diğer seçeneklerde herhangi bir değişiklik yapılmadan Output raster parametresinde
Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede çıktıları kaydettiğiniz klasöre erişerek oluşacak
yeni rasterın adını “uygun_yer” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre ile
oluşacak en uygun yer raster katmanının kaydedileceği yeri ve ismi belirlemiş oldunuz.
Araç penceresinin aşağıdaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız (Şekil 11.10).
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Şekil 11.10. Uygun yerleşim alanlarının belirlenmesi
Görüldüğü gibi istenen durumlara uygun şekilde yeni bir raster üretilmiştir.
“uygun_yer” katmanında renkleri değiştirerek daha uygun görünüme ulaşabilirsiniz. 0 hiçbir
şekilde yerleşimin yapılmasının düşünülmediği yerler, 1 ise düşünülecek en son yerdir. 5
değerine sahip bölgeler ise yerleşim için en uygun yerdir. Bazı uygulamalarda 5 adet önem
derecesi belirlediğiniz takdirde 2 tane sonuç üretilebilir (3-4) bu ilk tercihiniz olan 5 değerine
uygun yerlerin olmadığı anlamına gelmektedir.

Uygulamalar
1. Yerleşim yeri belirlenmesinde birçok parametre birlikte nasıl kullanılır sorusunun
cevabı bulunmuştur.
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Uygulama Soruları
1. Neden çok kriterli karar verme analizi kullanılır?
2. Yerel yönetimler neden çok kriterli karar verme analizi kullanmalıdır?
3. Diğer kamu kurumları hangi alanlarda çok kriterli karar verme analizi kullanabilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Yerel yöneticiler tarafından uygulamalarda kullanılmak üzere çok kriterli karar verme
analizi kullanılmıştır. Bu kriterler ağırlıklandırılmıştır. Bu ağırlıklar sayesinde önem derecesine
göre katmanlar sınıflandırılmıştır. Sınıfların yüzde olarak ağırlığı kullanılarak uygun yerleşim
alanları belirlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Birden çok katmanın bir araya gelerek farklı şekilde etkisinin olduğu
düşünülürse aşağıdaki analizlerden hangisi yapılabilir?
A) Ağırlıklı çakıştırma analizi
B) Eğim analizi
C) Bakı analizi
D) Eğrilik analizi
E) Öklit mesafe analizi
2. Aşağıdakilerden hangisi komut Ağırlıklı çakıştırma analizi sırasında kullanılır?
A) Raster to TIN
B) Curvature
C) Aspect
D) Slope
E) Weighted Overlay.
3. Aşağıdakilerden hangisi Ağırlıklı çakıştırma analizi sırasında kullanılan
modüldür?
A) Mekansal Analiz
B) 2D Analiz
C) 3D Analiz
D) Tracking Analiz
E) LIDAR
4. Aşağıdakilerden hangisi Ağırlıklı çakıştırma analizi sırasında kullanılan
katmanlardan değildir?
A) Enerji nakil hattı
B) Yol
C) Park
D) Okul
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E) Eğim
5. Aşağıdakilerden hangisi Ağırlıklı çakıştırma analizi sırasında kullanılan
katmanlardan olabilir?
A) Bakı
B) Yön
C) Eğim
D) Eğrisellik
E) LIDAR

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6. Yer seçimi kullanım alanlarına örnekler verilecek olursa, en uygun bir tesisin yer
seçimi, ………………, ………………, kentleşme alanlarının uygun yer seçimidir.
7. Uygun yer seçimi ile arazideki ……………… veya ……………… herhangi bir yer
seçim çalışması yapılabilir.
8. ……………… de (örneğin en uygun yol yer seçimi) bu çalışmalar yapılabilir.
9. …………………………. , çok katmanlı ve çok ölçütlü değerlendirme aracı olarak da
yorumlanabilir.
10. Birden fazla raster katmanın birbirlerine göre ve kendi içlerinde olmak üzere
………………….. daha sonra da üst üste bindirilmesi ile yeni bir katman elde edilir.

Cevaplar: 1) a, 2) e, 3) a, 4) a, 5) c, 6) Okulun, alışveriş merkezinin 7) Noktasal,
alansal,
8) Çizgisel nesnelerde, 9) Weighted Overlay aracı, 10) Ağırlıklandırılması
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12. YÜZEY HİDROLOJİK MODELLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sayısal Yükseklik Modeli Üzerindeki Boşlukların Gözlemlenmesi
2. Sayısal Yükseklik Modelinde Hücre Doldurma İşlemi
3. Akış Yönlerinin Bulunması
4. Akış Toplamlarının Bulunması
5. Havzaların Çıkarılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Hidrolojik modelleme çalışmalarında hangi veriler kullanılabilir?
2- Akış yönleri neden gereklidir?
3- Havzalar çıkarılabilir mi?

329

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Yüzey

ArcGIS mimarisi yardımı

Okuyarak,

Hidrolojik

ile hidrolojik modelleme araçları yürüterek,

Modelleme

hakkında bilgi edinilecek

araştırarak

uygulama yaparak
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fikir
ve

Anahtar Kavramlar
1- Hidrolojik modelleme
2- Akış yönleri
3- Havza sınırları belirleme

331

Giriş
Yer üstüne ait hidrolojik modellemeler ArcGIS Spatial Analyst modülü ile gelen
Hydrology araçları ile yapılacaktır. Hydrology araç seti ile yüzey boyunca suyun akışını
modelleyebileceksiniz. Dünyadaki yüzey şekilleri hakkında birçok bilgiyi elde edebileceğiniz
bu araçlar bölgesel planlamadan, tarıma ve ormancılığa kadar birçok kullanım alanına sahiptir.
Suyun akışını modelleyerek, suyun nereden nereye aktığını bulabilir, buna göre havza çıkarma,
havza planlama işlemlerini yapabilirsiniz.
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12.1. Hidrolojik Modelleme ve Havzaların Çıkarılması
Bu uygulamada yükseklik haritası kullanılarak, havza çıkarma konusu anlatılacaktır.
Ancak öncesinde, daha doğru bir sonuç üretilmesi amacıyla, SYM üzerinde bazı işlemler
yapılacak, genelleştirme hataları giderilecek ve havza çıkarımı için gerekli hazırlıklar
tamamlanarak havza çıkartılacaktır.
Sayısal Yükseklik Modeli Üzerindeki Boşlukların Gözlemlenmesi
Sayısal Yükseklik Modeli oluşumunda ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi olan
boşluklar/çöküntüler/depresyonlar, akış yönü rasterının yanlış oluşmasına ve ardından yanlış
havza ve akış hatları oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çöküntüler olmadan daha detaylı arazi
modelleri üretmek için LiDAR gibi lazer tarama sistemleri kullanılarak yüzeydeki en küçük
çöküntü veya tepelik alan daha detaylı ve mantıksal olarak üretilmektedir. Fakat bu gibi lazer
tarama işlemlerinin pahalılığı boşlukları ve tepelik hücreleri yazılım kısmıyla daha maliyetsiz
ve kısa sürede düzeltme imkânı vermiştir. Hidrolojik modelleme öncesinde/esnasında ve
sonrasında yapılacak işlemler ArcHydro ücretsiz modülü ile kolay bir şekilde yapılmaktadır
(Şekil 12.1)

Şekil 12.1. Hidrolojik modelleme akış grafiği (Ocak vd., 2013)
Aşağıdaki uygulamada daha önceden gözlemlemeniz için oluşturulan “Boşluklar” isimli
katman bulunmaktadır. Bu katman Hydrology araç seti altında bulunan Flow Direction
rasterının oluşmasından sonra çalıştırılabilen Sink aracının çıktı katmanıdır. Yani akış yönü
rasterında olabilecek su tıkanmalarını önceden görebilmenizi sağlayan bir araçtır. Bu
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tıkanmaları engellemek için boşlukların bulunduğu yerler Flow Direction aracını çalıştırmadan
Fill aracıyla doldurulacaktır.
ArcMap arayüzünü açınız. File>Open yardımıyla veri klasörü içerisinde yer alan
uygulama12 dizininden Uygulama12a.mxd ArcMap çalışma dosyasını çağırınız (Şekil 12.2).

Şekil 12.2. Çalışma dosyasının açılması
Ekrana gelen 3 katmanı inceleyiniz. Ardından Bookmarks > Boşluk seçeneğine
tıklayınız. Yaklaşılan alanlarda bazı siyah hücreler görebilirsiniz. Bu hücreler ile Sayısal
Yükseklik Modeli arasında bağlantıyı kurabilmek için Boşluklar katmanının çekini kapatıp
açınız.
Görüldüğü üzere iki akarsu yatağında set halinde çizgisel engeller bulunmaktadır. Bu
engeller kaldırılmadan/düzeltilmeden veya doldurulmadan Flow Direction aracı çalıştırılırsa
yanlış sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sonuçlar yanlış havza oluşumlarına sebep olabilir.
Sayısal Yükseklik Modelinde Hücre Doldurma İşlemi
Bu gibi boşlukları doldurmak için Fill aracı kullanılarak uygun sayısal yükseklik modeli
tekrar üretilecek ve işlemlere bu çıktı rasterından devam edilecektir.
Fill (Doldur) aracına erişmek için “ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Hydrology”
araç seti altındaki Fill seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
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Açılan Fill aracında Input surface raster parametresinde açılır oka tıklayarak “Sayısal
Yükseklik Modeli” katmanını tanımlayınız. Bu parametre boşluklarda doldurma veya
mantıksız tepelik alanları düzeltmek istediğiniz rasterı tanımladığınız parametredir.
Output surface raster parametresinden Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
çıktıları kaydettiğiniz klasöre erişerek oluşacak yeni rasterın adını “fill_sym” olarak yazınız ve
Save butonuna tıklayınız. Bu parametre ile çöküntü alanları doldurulan yeni rasterınızın
kaydetme yerini ve ismini belirlemiş oldunuz (Şekil 12.3).

Şekil 12.3. Boşlukları doldurma
Z-limit parametresini boş bırakınız. Bu parametre boşluk hücreleri ile boşluk
hücrelerinin çıkış noktaları arasındaki doldurulmak istenen en fazla yükseklik değerinin
yazılabildiği parametredir. Bu uygulamadaki gibi parametre boş bırakılırsa, tüm boşluklar
derinliğe bağlı olarak doldurulacaktır.
Son olarak araç pencerenizin yukarıdaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna
tıklayarak aracı çalıştırınız. Oluşan yeni fill_sym ile eski Sayısal Yükseklik Modeli
katmanlarını karşılatırarak inceleyiniz. Renklerin aynı sınıflarda olması doldurulan hücreleri
daha rahat görmenizi sağlayacaktır. Bunun için fill_sym katmanı semboloji sekmesinde Sayısal
Yükseklik Modeli katmanından sembolojiyi alabilirsiniz.
Ek olarak oluşan bu iki raster arasında doldurulan veya eksiltilen değerleri daha net
görmek için, “Spatial Analyst Tools > Math” içinde bulunan “Minus” aracı kullanılabilir. Fill
aracı çalıştırıldıktan sonra doğruluğu tespit etmek için, gerçek topografya gözlemleriniz ile veya
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doğru topografik haritalarla karşılaştırma yapabilirsiniz. Doğru sonuca ulaşmak için Z-limit
parametresi daha verimli ve doğru sonuçlar için kullanılabilir.

Akış Yönlerinin Bulunması
Oluşan bu fill_sym katmanından akış yönlerini bulabilmek için “Hydrology” araç seti
altında bulunan “Flow Direction” aracına çift tıklayarak açınız.
Açılan Flow Direction araç penceresinde “Input surface raster” parametresine
“fill_sym” katmanını tanımlayınız.
Akış yönlerini barındıracak çıktı rasterını kaydetmek ve isim vermek için “Output flow
direction” raster parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Gelen Save penceresinde çıktı
klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “akis_yonu” olarak yazınız ve Save butonuna
tıklayınız.
Diğer iki parametreyi boş bırakarak, araç penceresinin aşağıdaki gibi olduğundan
eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı çalıştırınız (Şekil 12.4).

Şekil 12.4. Akış yönünün bulunması
Boş bırakılan parametrelerden ilki olan Force all edge cells to flow outward parametresi
şu şekilde açıklanabilir: bu parametre, tüm kenar hücrelerini akışa zorlamak istenilen durumda
aktif edilen seçenektir. Pasif bırakıldığı durum ise varsayılandır. Pasifken bir zorlama olmadan
normal akış kuralları geçerlidir. Yani hücrelerin akışına engel olan hücrelerde akışı zorlamak
için kullanılabilecek parametredir.
Diğer parametre olan Output drop raster parametresi de şu şekilde açıklanabilir:
Opsiyonel olarak hücreler arasındaki su düşüşünün fazla olduğu yerleri göstermek için üretilen
rasterın çalışma ortamının ve isminin belirlendiği parametredir. Hücrelerin merkezleri arasında
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izlediği yolun uzunluğunu bulmak için her hücreden akışın yönü boyunca en yüksek değişimi
yüzde olarak gösteren katmandır. Her hücre için maksimum düşüş = yükseklikteki değişim /
mesafe * 100 formülünü kullanır. O yüzden eğimin yüksek olduğu yerlerde su düşüşü fazla
olacağı için, yüzde değeri de fazla çıkar.

Oluşan yeni katman aşağıdaki gibi görüntülenecektir (Şekil 12.5).

Şekil 12.5. Akış yönü
Yeni oluşan katmandaki değerler, 8 ana ve ara coğrafi yönü gösteren sınıflardır. Bu
değerler yükseklik modelinden üretilirken arka planda eğimden kaynak alınarak üretilmiştir.
Sonraki adımlarda bu yönlerin birleştirilmesi ve toplanmasıyla suyun toplanabileceği hücreler
akış toplamı rasterında daha net gözükecektir.
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Kod verilmiş olan akış yönlerine ait açıklamalar
şöyledir:
1: Doğu
2: Güneydoğu
4: Güney
8: Güneybatı
16: Batı
32: Kuzeybatı
64: Kuzey
128: Kuzeydoğu

Akış Toplamlarının Bulunması
Akış toplamı rasterını üretmek için “Hydrology” araç seti altında bulunan “Flow
Accumulation” aracına çift tıklayınız.
Açılan Flow Accumulation araç penceresinde “Input flow direction raster”
parametresine “akis_yonu” katmanını tanımlayınız. Bu sayede yazılım akış yönlerinden akış
toplamlarını bulabilecektir.
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Akış toplamını barındıracak çıktı rasterını kaydetmek ve isim vermek için Output flow
accumulation raster parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Gelen Save penceresinde
çıktı klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “akis_toplami” olarak yazınız ve Save
butonuna tıklayınız (Şekil 12.6).

Şekil 12.6. Akış toplamı
Diğer iki parametrede herhangi bir değişiklik yapmayınız. Araç penceresinin aşağıdaki
gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı çalıştırınız.
Boş bırakılan parametrelerden ilki olan Input weight raster (Girdi ağırlık rasterı)
parametresi şu şekilde açıklanabilir: Her hücre için ağırlık uygulanmak istendiği durumda girdi
olarak verilen rasterın tanımlandığı parametredir. Burada herhangi bir raster girdi olarak
verilmezse ağırlık varsayılan 1 değeri ile alınır. Burada flow direction ile üst üste gelen ağırlık
rasterı hücrelerine katsayı olarak tanımlanır bu da oluşacak akış toplamı rasterında katsayının
fazla olduğu yerlerde akış toplamının yoğunlaşlamasını sağlar.
Diğer parametre olan Output data type parametresi de şu şekilde açıklanabilir: Çıktı
olarak alınacak akış toplamı rasterındaki hücre tipinin belirlendiği parametredir. Float tipi çıktı
rasterı hücrelerinin ondalıklı değere sahip olacağı durumlarda seçilir ki bu seçenek varsayılan
olarak belirlenmiştir. Integer ise çıktı raster hücrelerinin tamsayı değerlere sahip olacağı
durumlarda seçilir.
Havza Çıkış Noktası Kullanılarak Havzanın Çıkarılması
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Oluşan bu katmanları kullanarak havza sınırlarını oluşturmak için Watershed aracı
kullanılacaktır. Havza rasterını üretmek için “Hydrology” araç seti altında bulunan
“Watershed” aracına çift tıklayınız.
Açılan Watershed araç penceresinde “Input flow direction raster” parametresine
“akis_yonu” katmanını tanımlayınız. Bu sayede yazılım akış yönlerinin kesildiği yerlerde
havzaları bulabilecektir.
Havzaların belirli noktaların öncesinde kalan kısmı bulunmak isteniyorsa “Input raster
or feature pour point data” (Vektör veya raster havza çıkış noktası) parametresine noktasal
tipte olan verileri tanımlayabilirsiniz. Bu parametre sayesinde tüm arazideki havzalar değil
sadece havza çıkış noktasını konumlandırdığınız akarsu kolunun havzası oluşturulacaktır.
Uygulama için bu parametrede açılır oka tıklayınız, bu listeden Havza Çıkış Noktası katmanını
seçiniz. Bu katmanın oluşum yöntemi şöyledir: bir nokta katmanı ArcCatalog yardımı ile
oluşturulur. Bu nokta oluşan akis_toplami katmanı referans alınarak havzası çıkarılmak istenen
kolun birleşim yerine atılarak çizim yapılır. Sonrasında oluşan nokta(lar) Feature to Raster veya
Point to Raster gibi araçlar ile raster dönüştürülür. Oluşan bu raster hücreleri akis_toplami
rasterı da kullanılarak Snap Pour Point aracında işleme konulur. Bu araç ile raster hücreleri akış
toplamı rasterına göre yakalama yaptırılır. Bu araçtan çıkan çıktı katmanı sonrasında Watershed
aracında “Input raster or feature pour point data” parametresinde girdi olarak kullanılır.
Akış toplamını barındıracak çıktı rasterını kaydetmek ve isim vermek için “Output flow
accumulation raster” parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Gelen Save penceresinde
çıktı klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “akis_toplami” olarak yazınız ve Save
butonuna tıklayınız.
Pour point field parametresinde “Id” sütununu ayarlayınız.
Havzaları barındıracak çıktı rasterını kaydetmek ve isim vermek için Output raster
parametresinde Browse butonuna tıklayınız. Gelen Save penceresinde çıktı klasörüne erişerek
oluşacak yeni rasterın adını “havza” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız (Şekil 12.7).
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Şekil 12.7. Havzaların çıkarılması
Araç penceresinin yandaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız. Sadece bir havza çıkış noktası (outlet) olduğu için bir havza üretilecektir.
Uygulama için Fill Color seçeneğini sarı (Solar yellow) seçiniz. Ardından Display
sekmesinden %70 saydam/transparan yapınız (Şekil 12.8).

Şekil 12.8. Havza sınırlarının özelliklerini değiştirme
Oluşan katmanı artık daha kolay gözlemleyebilirsiniz. Havza sınırları ile sırtların (su
bölüm çizgileri) uyumunu inceleyebilirsiniz.
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Uygulamalar
1- ArcGIS yazılımının hidrolojik modelleme konusundaki kabiliyetlerini araştırınız.
2- ArcGIS yazılımı ile yeni hidrolojik modeller kurulabilir mi? Düşününüz.
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Uygulama Soruları
1- ArcGIS yazılımı ile diğer bir CBS yazılımları arasındaki hidrolojik modelleme
konusunda farklılık olabilir mi? Düşünüz.
2- Hidrolojik modelleme üzerine ne tür farklı araçlar yerleştirilebilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
ESRI ürünleri, CBS konusunda dünyada en yaygın olarak kullanılan yazılımdır. Bu
yazılım birçok mekânsal analiz yapmamıza olanak sağlamaktadır. Bu bölümde önemli
mekânsal analizlerden olan hidrolojik modelleme konusunda bilgiler edindik. Öncelikle sayısal
yükseklik modeli üzerindeki boşlukları gözlemledik. Sayısal yükseklik modelinde bulunan
hücre boşlukları ve hücre doldurma işlemi tamamlandı. Havzalara ait akış yönleri ve akış
toplamları bulundu. Son olarak havzaların sınırları çıkarıldı.
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Bölüm Soruları
1. ArcGIS Desktop mimarisinde daha önce hazırlanan bir proje nasıl açılır?
a) File > Export
b) File > Import As
c) File > Import
d) File > Open As
e) File > Open
2. Aşağıdakilerden hangisi akış yönlerinin komutudur?
a) Flow Direction
b) Flow inside
c) Flow Accumulation
d) Flow outside
e) Flow to
3. Aşağıdakilerden hangisi akış yönlerinden olamaz?
a) Kuzey
b) Güney
c) Doğu
d) Batı
e) Kuzey oku
4. Akış toplamlarının bulunması komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Flow direction
b) Flow inside
c) Flow to
d) Flow Accumulation
e) Flow outside
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
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5. Yer üstüne ait hidrolojik modellemeler ArcGIS Spatial Analyst modülü ile gelen
……………… araçları ile yapılacaktır.
6. Hydrology araç seti ile ile yüzey boyunca ……………… modelleyebileceksiniz.
7. Dünyadaki ……………. hakkında birçok bilgiyi elde edebileceğiniz bu araçlar
bölgesel planlamadan, tarıma ve ormancılığa kadar birçok kullanım alanına sahiptir.
8. Suyun akışını modelleyerek, suyun nereden nereye aktığını bulabilir, buna göre
……………., ……………. işlemlerini yapabilirsiniz.
9. Sayısal Yükseklik Modeli oluşumunda ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi olan
…………….., ……………. 'dır.
10. Akış yönü rasterının yanlış oluşmasına ve ardından yanlış ……………..,
……………. hatları oluşmasına sebep olmaktadır.

Cevaplar: 1) e, 2) a, 3) e, 4) d, 5) Hydrology, 6) Suyun akışını, 7) Yüzey şekilleri,
8) Havza çıkarma, havza planlama 9) Boşluklar, çöküntüler, 10) Havza ve akış.
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13. YERALTI HİDROLOJİK MODELLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Darcy Akış Modelinin Üretilmesi (Darcy Flow)
2. Parçacık İzleme (Particle Track)
3. Konsantrasyon Dağılımı (Porous Puff)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Darcy akış modeli nedir?
2. Parçacık izleme nedir?
3. Konsantrasyon Dağılımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
Konu

Kazanım

nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeraltı
Hidrolojik Modellemesi

Yeraltında

bulunan

sulak

alanların modellenmesi hakkında bilgi
edinilecektir.
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Okuyarak,
araştırarak.

Anahtar Kavramlar

1. Darcy Akış Modeli
2. Parçacık İzleme
3. Konsantrasyon Dağılımı
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Giriş
ESRI ürünlerinden ArcMap yazılımı Spatial Analyst modülü içerisinde gelen
Groundwater aracı ile yer altına ait bazı bilgiler kullanılarak modellemeler yapılacaktır. Bu
modellemeler sayesinde yeraltındaki suyun hareketini, hızını belirli değişkenlere göre
modelleyerek çalışmalarınızı çok farklı yönde zenginleştirebileceksiniz. Bu araçlar kullanılarak
su kirliliği, baraj planlaması, gelecek su planlaması, su stoklaması gibi birçok konuda
modellemeler yaparak farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.
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13.1. Darcy Akış Modelinin Üretilmesi
ArcMap arayüzünü açınız.
Verilerin olduğu dizinde uygulama13 klasörü vardır. Bu klasör içerisinde bulunan
File>Open komutu ile uygulama13a ArcMap çalışma dosyasını çağırınız (Şekil 13.1).

Şekil 13.1. Verilerin ArcMAP ortamında açılması
Uygulamada Darcy yasasına göre bir akış modelini üreteceksiniz. Bunun için Darcy
Flow aracını kullanabilirsiniz. Burada kullanılacak katmanları sizin için hazır olarak uygulama
dosyasında bulunmaktadır. Bu katmanlar araç kullanımıyla beraber açıklanacaktır. Dilerseniz
katmanların çekini açıp kapatarak katmanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Darcy Flow aracına erişmek için “ArcToolbox > Spatial Analyst Tools >
Groundwater” araç seti altındaki “Darcy Flow” seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
Açılan Darcy Flow aracında “Input groundwater head elevation raster”
parametresinde açılır oka tıklayarak “Yükseklik (Head Elevation)” katmanını tanımlayınız.
Bu parametre çalışma yapılacak lokasyonda yeraltı suyu hareketi için sayısal yükseklik
modelinin tanımlandığı parametredir. Ortalama deniz seviyesi üzerinde olmalıdır. Burada
tanımlanan raster piezometrik (Potentiometric) baş yüzey olarak da bilinmektedir. Bu raster
sıklıkla kuyu verisinden üretilir.
Katmanda göründüğü gibi akiferin en yüksek yeri GB’da 1910 m, en alçak yeri ise
KD’da 1836 metredir.
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Input effective formation porosity raster parametresinde açılır oka tıklayarak
“Gözeneklilik (Porosity)” katmanını tanımlayınız.
Bu parametre çalışma yapılacak lokasyonda yeraltı suyu hareketi için gözeneklilik
katmanının tanımlandığı parametredir. Bu raster jeolojik materyallerin farklı gözeneklilik
durumlarına göre üretilmiş olur. Buradaki raster değerleri 0.0002 ile 0.65 arasında değişir ki bu
değer farklı materyallerin gözeneklilik katsayısıdır. Materyallerin katsayıları ve diğer Darcy
Flow

yetenekleri

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//009z0000004s000000

için
adresini

inceleyebilirsiniz. (Volkanik tüf için 0.30-0.40 arasıdır.)
Bu katmanda gözeneklilik verisi görüldüğü üzere tüm çalışma alanında 0.35 (%35)’dir.
“Input saturated thickness raster” parametresinde açılır oka tıklayarak “Kalınlık
(Thickness)” katmanını tanımlayınız.
Bu parametre çalışma yapılacak lokasyonda yeraltı suyu hareketi için kalınlık
katmanının tanımlandığı parametredir. Akiferin jeolojik özelliklerinden hazırlanan bu katman,
en üst ile en alt arasında bulunan suyun uzunluk biriminden ölçümüdür.
Bu katmanda kalınlık verisi görüldüğü üzere tüm çalışma alanında 20 metredir. Fakat
bu değer genellikle değişmektedir.
“Input formation transmissivity raster” parametresinde açılır oka tıklayarak
“Geçirgenlik (Transmissivity)” katmanını tanımlayınız.
Bu parametre çalışma yapılacak lokasyonda yeraltı suyu hareketi için geçirgenlik
katmanının tanımlandığı parametredir. Jeolojik materyal boyunca suyun yataydaki hareketini
günlük metrekare (m2/Gün) gibi birimler ile içerisinde bulunduran rasterdır. Kuyu pompalama
testlerinden elde edilebilir. Örneğin bu uygulamada tanımlanan katman tüm çalışma alanında
aynı geçirgenlik değerine sahiptir. 1.32 m2/Gün)
“Output groundwater volume balance residual raster” parametresinde “Browse”
butonuna tıklayınız. Açılan pencerede C:\SpatialAnaliz\Konu12\Verilerim klasörüne erişerek
oluşacak yeni rasterın adını “hacim_denge” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız.
Bu çıktı parametresi, önceki parametrelerde tanımlanan 4 katmandan yeraltı suyu hacim
dengesi bakiye rasterının kaydetme yerinin ve isminin belirlendiği parametredir. Akifer içinden
geçen suyun hacminden sonra hücrede ne kadar su ayrıldığını belirten raster üretilir. Çıkan bu
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bakiye rasterındaki değerler 0 ve 0’a yakın değerler ise tüm su girdiği hücreden çıkmış demektir
ki bu da genel olarak olumlu bir raster anlamına gelir.
Output direction raster parametresinde Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
istediğiniz klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “darcy_yon” olarak yazınız ve Save
butonuna tıklayınız.
Bu çıktı parametresi, akış yönü rasterıdır. Hücrenin 4 yüzeyi boyunca sızıntı hızının
ortalama değeri olarak hesaplanan değer her hücre için bu rasterda bulunur. Çizgisel akış hızı
bulunur. Yön rasterı ile üretilen her hücre için akış yönlerini 360 derecelik kadran üzerinden
bulmanızı sağlar (33.43 hücre değeri akışın kuzeydoğuya doğru olduğunu gösterir).
Output magnitude raster parametresinde Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
verilerin olduğu klasöre erişerek oluşacak yeni rasterın adını “darcy_mag” olarak yazınız ve
Save butonuna tıklayınız.
Bu parametre çıktı olarak üretilebilen akış yönü magnitüd rasterıdır. Hücrenin 4 yüzeyi
boyunca sızıntı hızının magnitüd değeri olarak hesaplanan değer her hücre için bu rasterda
bulunur. Çizgisel akış hızı magnitüdü bulunur. Bu raster ile üretilen hücreler yüksek değere
sahipse (0.01 m/gün) akifer kum ve çakıl gibi gözenekli araziye denk gelmektedir. Bu akış hızı
yine jeolojik materyal olan granite bağlı çok azalabilir ki bu değer 2x1011 m/gün olabilir.
Araç penceresinin aşağıdaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız (Şekil 13.2).

Şekil 13.2. Darcy modellemesi için gerekli ayarlar
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Oluşan yeni katmanları gözlemleyiniz. İlk olarak en üste gelen “darcy_mag” katmanını
gözlemleyebilirsiniz (Şekil 13.3).

Şekil 13.3. Darcy mag katmanı
Üretilen bu Darcy Akış magnitütü her hücre boyunca yeraltı suyu akış hızını saklar.
Lejantında yazan High : 0.010177 ve Low : 0.0101761 değerleri yüksek hızı yansıtır. Buradaki
değerler yakalaşık olarak günde 0.01 metre akış anlamına gelir ki bu değer genellikle kum ve
çakıldan oluşan akiferleri yansıtır. Bu akış hızı kimi zaman diğer jeolojik materyallerde oldukça
yavaş olabilir.
Ardından diğer katmanı gözlemlemek için “darcy_mag” katmanının çekini kapatınız.
En üstte “darcy_yon” katmanının görünmesini sağlayınız.
Üretilen bu Darcy Akış yönü her hücre için yeraltı suyu akış yönünü belirtir. Lejantta
yazan (33.43 derece) akışın kuzeydoğuya doğru olduğunu belirtmektedir.
Ardından diğer katmanı gözlemlemek için “darcy_yon” katmanının çekini kapatınız.
En üstte “hacim_denge” katmanının görünmesini sağlayınız.
Bakiye/kalan hücredeki su hacmi 0 ise mükemmel demektir. Bu hücreye giren tüm
suyun hücreyi terk ettiği, hücrede su kalmadığı anlamına gelir. Yüksek pozitif veya negatif
değerler genellikle girdi verilerinde sorunlar olduğu anlamına gelir. Bu girdiler genellikle
yükseklik ve geçirgenlik rasterları arasındaki tutarsızlıktan dolayı meydana gelir. Bu
katmandaki değerler (-0.00032 ile + 0.00032) arasındadır. Bu uygulama için kabul edilebilir
değerlerdir.
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Bu adımlara kadar belirli girdi verilerinde yapılan işlemler ile yeraltı suyunda biriken
hücrelerin nerede olabileceği, akışın hangi yöne ve hangi hızda gerçekleşebileceği belirlenmiş
oldu.

13.2. Parçacık İzleme
Bir önceki Dacy Flow aracının çıktılarının bu araçta girdi olarak kullanılacağı konuda,
akış yönü ve hızı katmanları kullanılarak belirli bir noktadaki akışın hangi yönde ve hızda
olacağı bilgisi çıktıya dönüştürülecektir. Bu sayede belirli noktada olan parçacık veya
partikülün arazide yeraltı suyu ile beraber hangi yolu izleyeceği ve nereden çıkış yapacağı
belirlenebilir.
Çalışma dizininde veriler klasörü içerisinde yer alan Uygulama13b.mxd ArcMap
çalışma dosyasını çağırınız (Şekil 13.4).

Şekil 13.4. Projenin açılması
Particle Track aracına erişmek için “ArcToolbox > Spatial Analyst Tools >
Groundwater” araç seti altındaki “Particle Track” seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
Açılan araç penceresinde “Input direction raster” parametresinde açılır oka tıklayarak
“darcy_dir” katmanını seçiniz.
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Bu parametre, hücrenin merkezinden sızıntı hızının yönünü her hücre için hesaplanmış
float değer içeren girdi rasterı parametresidir. Bu yönler kuzeyden saat yönünde derece cinsinde
devam eden değerlerdir. Bu katman Darcy Flow aracı ile üretilmektedir.
“Input magnitude raster” parametresinde açılır oka tıklayarak “darcy_mag” katmanını
seçiniz. Bu parametre, hücrenin merkezinden sızıntı hızının magnitüdünü/hızını her hücre için
hesaplanmış float değer içeren girdi rasterı parametresidir. Birimi uzunluk/zamandır. Bu
katman Darcy Flow aracı ile üretilmektedir.
“Source Point” parametresinde X Coordinate kısmına 758000, Y Coordinate kısmına
4312100 değerlerini giriniz. Bu parametre, parçacık izlemenin başlayacağı noktanın
lokasyonun harita biriminin X ve Y cinsinde koordinat olarak girildiği parametredir.
“Output track file” parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
verilerin olduğu klasörüne erişerek oluşacak yeni dosyanın adını “izleme_dosyasi” olarak
yazınız ve Save butonuna tıklayınız.
Bu parametre parçacık izleme verisi içeren ASCII metin dosyasının kaydedileceği
çalışma ortamının ve isminin belirlendiği parametredir. Bu dosya Porous Puff aracında girdi
olarak kullanılacaktır.
Step Length parametresinde 5 değerini giriniz. Bu parametre, parçacık izlemenin
hesaplanacağı adım uzunluğu parametresidir. Birimi uzunluk olan bu parametreye bir değer
girilmediğinde varsayılan değer hücre boyutunun yarı değeri olacaktır.
Track time parametresini boş bırakınız. Bu parametre, parçacık izleme için geçen en
yüksek zaman değerinin yazıldığı parametredir. Birimi zamandır. Herhangi birim değer
girilmezse varsayılan değer ‘sonsuz’ değer olarak atanacaktır. Araç algoritması tanecik izinin
ya çöküntü hücre içine gidene kadar ya da hücrede kapalı kalana kadar geçen zaman olarak
bilinir. Buradaki zaman birimi Darcy Flow aracında verilen birimle aynıdır.
“Output track polyline feature” parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Açılan
pencerede C:\SpatialAnaliz\Konu12\Verilerim klasörüne erişerek oluşacak yeni vektör
katmanın adını “izleme_hatti” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız.
Bu parametre parçacık izinin opsiyonel olarak kaydedilmesi istenen çizgi katmanının
kaydedileceği çalışma ortamının ve isminin belirlendiği parametredir. Kaydedilen bu çizgi
katmanı yol boyunca geçen seyahat süresini, kümülatif uzunluğu, yerel yeraltı suyu hız yönünü
ve magnitüdü ile yay serilerini ve buna ait öznitelikleri içerecektir.
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Araç penceresinin yandaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız (Şekil 13.5).

Şekil 13.5. Gerekli ayarlar
Araç için darcy_yon ve darcy_mag katmanlarının çekinin açık olduğundan emin olunuz.
Oluşan yeni katmanı ve metin dosyasını gözlemleyiniz. Table Of Contents pencereniz metin
dosyası eklendiğinden dolayı List By Selection görünümüne geçmiştir. Daha net görmek için
izleme_hatti katmanının sembolojisini değiştirebilirsiniz (Şekil 13.6).

Şekil 13.6. Sonuç akış modeli

360

13.3. Konsantrasyon Dağılımı
Particle Track aracının dosya çıktısı ile beraber, gözeneklilik, kalınlık ve zaman gibi
bilgilere bakılarak akiferdeki dikey konsatrasyon dağılımı bulmaya yarayan Porous Puff aracı
kullanılacaktır.
Uygulama12c.mxd ArcMap çalışma dosyasını çağırınız.
Porous Puff aracına erişmek için “ArcToolbox > Spatial Analyst Tools >
Groundwater” araç seti altındaki “Porous Puff” seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
Açılan araç penceresinde Input particle track file parametresinde açılır oka tıklayarak
“izleme_dosyasi” tablosunu seçiniz. Bu parametre, girdi olarak verilecek tanecik izleme
yoluna ait dosyanın tanımlandığı parametredir. Bu ASCII metin dosyası yol boyunca geçen
seyahat süresini, kümülatif uzunluğu, yerel yeraltı suyu hız yönünü ve magnitüdü ile yay
serilerini ve buna ait öznitelikleri içerecektir. Bu girdi parametresi Particle Track aracında çıktı
olarak alınmaktadır.
“Input effective formation porosity raster” parametresinde açılır oka tıklayarak
“Gözeneklilik (Porosity)” katmanını seçiniz. Bu parametre, çalışma yapılacak lokasyonda
yeraltı suyu hareketi için gözeneklilik katmanının tanımlandığı parametredir. Bu raster jeolojik
materyallerin farklı gözeneklilik durumlarına göre üretilmiş olur. Buradaki raster değerleri
0.0002 ile 0.65 arasında değişir ki bu değer farklı materyallerin gözeneklilik katsayısıdır.
Materyallerin

katsayıları

ve

diğer

Darcy

Flow

yetenekleri

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//009z0000004s000000

için
adresini

inceleyebilirsiniz (Volkanik tüf için 0.30-0.40 arasıdır).
“Input saturated thickness raster” parametresinde açılır oka tıklayarak “Gözeneklilik
(Porosity)” katmanını seçiniz. Bu parametre, çalışma yapılacak lokasyonda yeraltı suyu
hareketi için kalınlık katmanının tanımlandığı parametredir. Akiferin jeolojik özelliklerinden
hazırlanan bu katman, en üst ile en alt arasında bulunan suyun uzunluk biriminden ölçümüdür.
“Output raster” parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
C:\SpatialAnaliz\Konu12\Verilerim

klasörüne

erişerek

oluşacak

yeni

rasterın

adını

“konst_dagilimi” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre, yoğunluk dağılımı
olarak üretilen rasterın kaydedilme yeri ve isminin belirlendiği parametredir. Her hücre o
361

lokasyonda bulunan yoğunluğu temsil eder. Bir başka deyişle kütle dağıldıktan sonra
yoğunluğun çözüldüğü hücreler bu raster ile üretilir. Ağırlık/birim hacim olarak değerlendirilir
(Gr/m3).
Mass parametresinde 26000000 değerini giriniz. Bu parametre, ağırlık biriminde kaynak
noktada hızlı bir şekilde ortaya çıkan kütle miktarı değerinin verildiği parametredir. 26000000
(yaklaşık 10000 galon) yazıldığında gram cinsinden verilmiş olur. Uygun birimler (pound (453
gr) veya slug (14586.6 gr) yazabilirsiniz.
Dispersion time parametresinde 18000 değerini giriniz. Bu parametre, kütle
ayrılmasının zaman biriminde hücrelerde temsil edilmesini sağlayan parametredir. Burada
belirlenen zaman track file parametresindeki en yüksek zamana eşit veya daha az olmalıdır.
Aksi taktirde olumsuz sonuç alabilirsiniz. Varsayılan zaman track dosyasındaki en son
zamandır. 18000 yazıldığında gün cinsinden değer verilmiş olur ki bu da yaklaşık 50 yıla denk
gelir.
Longitudinal dispersivity parametresini varsayılan değeriyle bırakınız. Bu parametre,
akış yönüne paralel olarak dispersivity/ayrılganlık değerini bulan parametredir. Yoğunluk
ekseninde uzun eksen bu parametre ile belirlenir.
Dispersivity ratio parametresini varsayılan değeriyle bırakınız.

Ayrılganlık oranı

anlamındaki bu parametre yoğunluk eksenindeki kısa eksen olarak bilinir. Varsayılan değer
3’tür. Yatay yüzeyde akış yönüne dik olan enine eksendir.
Retardation factor parametresini varsayılan değeriyle bırakınız. Akiferde çözünen
maddenin gecikme faktörünün boyutsuz şekilde temsil edileceği değerdir. Gecikme değeri 1 ve
sonsuz arasında değişir. Varsayılan değer 1’dir. Çözünen maddenin akifer boyunca su ile
taşınmasında kullanılır. Kum ve çakılda çözünen madde suya göre daha yavaş taşınır. 1 değeri
suda taşınma durumunda kullanılır, diğer jeolojik materyallere bağlı ise daha yüksek değer
verilebilir.
Decay Coefficient parametresini varsayılan değeriyle bırakınız. Çökelme/çürüme
katsayısı olarak bu parametre çözünen madde için birinci dereceden üstel çökelmeyi ters zaman
birimlerinden verilebilen parametredir. Varsayılan değer 0’dır ki bu da çökelme olmadığına
karşılık gelir. Zaman içinde bazı çözünen maddeler kimyasal değişiklikte kullanılır. Örneğin
Radyoaktif materyaller diğer elementler içinde çökelir.
Araç penceresinin yandaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız (Şekil 13.7).
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Şekil 13.7. Gerekli ayarlar
Oluşan yeni katmanı gözlemleyiniz (Şekil 13.8).

Şekil 13.8. Konsantrasyon dağılımı
Daha uygun görüntülemek için kons_dagilimi katmanında renk değiştirme işlemi
yapabilirsiniz (Şekil 13.9).
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Şekil 13.9. Konsantrasyon dağılımına ait renk değişimi yapılabilir
Oluşan bu konsantrasyon dağılımı haritası metreküp başına 0’dan 413 grama kadar
yoğunluk aralığının olduğunu göstermektedir. Konsantrasyonun en yüksek olduğu yer elips
şeklin merkezidir. Bu merkez de akış yönüne göre oluşmuştur. Bu dağılım modeli
basitleştirilirken bu bilgi çok karmaşık olan süreçleri anlamanızı kolaylaştırmaktadır.
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Uygulamalar

1. Farklı akış modelleri hakkında detaylı incelemeler ve araştırmalar yaparak
kendinizi geliştiriniz.
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Uygulama Soruları

1. Darcy akış modelinin üretilmesi iş akışı nasıldır?
2. Parçacık İzleme nedir?
3. Konsantrasyon Dağılımı nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde CBS’de kullanılan yeraltı hidroloji modellerine ait bilgiler öğrenildi.
Modellerin ArcMap ortamında nasıl kurulacağı hakkında detaylı bilgiler verildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hidrolojik modellemenin amaçlarından değildir?
A) Su stoklarının tahmin edilmesi
B) Su stoklarının geleceğe yönelik tahmin edilmesi
C) Yeraltı sularının bölgesel durumu
D) Total Station su kütlesi ölçülmesi
E) Su kaynaklarının ileriye dönük planlanması
2) Aşağıdakilerden hangisi akış modellerindendir?
A) Darcy
B) Kenar belirleme
C) Jeokodlama
D) Bölütleme
E) Normalizasyon
3) Aşağıdakilerden hangisi Darcy yasasına göre oluşturulan akış modeli
yöntemidir?
A) TIN
B) Sliver
C) Dangle
D) Knot
E) Darcy
4) Particle Track aracının dosya çıktısı ile beraber, gözeneklilik, kalınlık ve zaman
gibi bilgilere bakılarak akiferdeki dikey konsatrasyon dağılımı bulmaya yarayan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darcy
B) Porous Puff
C) Plank
D) Öznitelik
368

E) İkili ilişki

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
5) ……………, …………… gibi birçok konuda modellemeler yaparak su için geleceğe
yönelik tahminler yapılabilir.
6) Akış modelleri için ………………… modülü kullanılır.
7) İstenilen akış modeli …………… aracı içerisinde yer alır.
8) Akış modellemeleri sayesinde yeraltındaki suyun ……………, …………… belirli
değişkenlere göre modelleyerek çalışmalarınızı çok farklı yönde zenginleştirebileceksiniz.
9) Bu hidrolojik araçlar kullanılarak ……………, …………… gibi birçok konuda
modellemeler yaparak farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.
10) …………… göre bir darcy akış modelini üreteceksiniz.

Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) e, 4) b, 5) Gelecek su planlaması, su stoklaması, 6) Mekansal
analiz, 7) Groundwater, 8) Hareketini, hızını 9) Su kirliliği, baraj planlaması, 10) Darcy
yasasına
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14. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Sınıflandırma
2. Kontrolsüz Sınıflandırma
3. Kontrollü Sınıflandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Sınflandırma nedir?
2- Kontrolsüz sınıflandırma nedir?
3- Kontrollü sınıflandırma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği

Sınıflandırma

Kontrolsüz
sınıflandırma

Kontrollü
sınıflandırma

Sınıflandırma kavramının ne
olduğu

Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

fikir
ve

uygulama yaparak

Kontrolsüz

sınıflandırmanın

nasıl yapılacağı

Kontrollü

Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

fikir
ve

uygulama yaparak

sınıflandırmanın

nasıl yapılacağı

Okuyarak,
yürüterek,

araştırarak

uygulama yaparak
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fikir
ve

Anahtar Kavramlar
1- Uydu görüntüleri
2- Sınıflandırma
3- Kontrolsüz sınıflandırma
4- Kontrollü sınıflandırma
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Giriş
Bu bölümde, ArcGIS teknolojisi ile CBS için en büyük veri kaynağı olan uzaktan
algılama verileri işlenerek bilgi çıkarımı yapılacaktır. Günümüzün en popüler veri üretim
tekniklerinden olan uzaktan algılama ile veri nasıl üretilir sorusunun cevabı bu bölümde
bulunacaktır.
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14.1. Sınıflandırma
İlk uyduların 1960’larda fırlatılmasından sonra görüntülerin sınıflandırılması ve
işlenmesi 1970’lerin başında gerçekleşmiştir. Burada uyduların, yeryüzündeki nesnelerden
gelen spektral yansıma değerlerine göre sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Spektral yansıma
değerleri rasterdaki her hücrenin sahip olduğu renk değerlerini kapsamaktadır. Yani her
hücrenin uydu sensöründeki bantlara göre bir renk değeri vardır, bu degree göre çeşitli
sınıflandırma tipleri uygulanır.
Sınıflandırma temel olarak bu spektral yansıma değeri birbirine yakın olan (yakın
renklerde görünen) hücrelerin, kullanıcı tarafından belirlenen sayıdaki sınıflar içersinde
kümelenerek atılmasıyla yapılır. Sınıflandırma iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu
kategoriler de kendi içinde alt tiplere ve tekniklere ayrılmaktadır.
1. Nesne Tabanlı Sınıflandırma (Object Based Classification)
2. Hücre Tabanlı Sınıflandırma (Cell Based Classification
a. Kontrolsüz/Eğitimsiz Sınıflandırma (Unsupervised Classification)
- Iso Cluster
- K-Means (K ortalamalar)
- ISODATA (Tekrarlı ardışık kümeleme)
- Statistical Clustering (İstatistiksel kümeleme)
- Squental Clustering (Sıralı kümeleme) gibi farklı yazılımlarda bulunan
sınıflandırma tipleri bulunur.
b. Kontrollü/Eğitimli Sınıflandırma (Supervised Classification)
- Maximum Likelihood Classification (En çok benzerlik sınıflandırması)
- Parallelepiped (Paralelkenar karar kuralı)
- Mahalanobis Distance (Mahalanobis mesafesi)
- Minimum Distance (En kısa mesafe)
- Support vector machine (Destek vektör makineleri)
- Logistic regression (Lojistik regresyon)
- Decision tree (Karar ağaçları)
376

- Random forest (Rastgele orman)
Sınıflandırma aşamalarını ise üç grupta toplamak mümkündür. Bu aşamalar her zaman
uygulanmasa da uygun sınıflandırma için tavsiye edilen işlemlerdir.
1. Sınıflandırma öncesi; sınıflandırmayı yapmadan önceki yapılacak çalışmaları kapsayan bu
aşama uygun sınıflandırma için bazı adımlar içerir. Bu adımlar sınıflandırma konusuna göre
değişmekle beraber tavsiye edilir. İlk olarak sınıflandırılacak yeryüzü parçası çok çeşitli
arazi örtülerinden oluşuyorsa ve sınıfların oluşumunda hatalar bulunuyorsa veya renklerin
birbirine karışabileceği sınıflar var ise, uydu görüntüsünü bölerek veya maskeleyerek
sınıflandırma parça parça yapılabilir. Buna örnek olarak büyük bir arazide orman gruplarını
daha iyi sınıflandırmak için ilk önce orman bulunduran görüntüyü bölerek sadece o bölge
için sınıfları oluşturmak ve o sınıflara göre sınıflandırma yapmak verilebilir. Kullanılan
teknikler genellikle renkleri birbirine en çok benzeyenleri aynı sınıfa atacaktır. Bu da orman
gibi yeşil olarak yansıyan hücreleri de orman sınıfına atacaktır. Görüntüyü bölerek
sınıflandırma yapmak, bu gibi dezavantajları veya potansiyel hataları engellemiş olacaktır.
İkinci olarak sınıflandırılacak arazi için arazi çalışması yapılıyorsa veya gerçeğe en yakın
sınıflar oluşturulmak isteniyorsa, araziden GPS cihazları ile noktalar alınıp o noktaların
bulunduğu arazi örtüsü bilgisi sınıflanacak raster ile karşılaştırılarak uygun sınıflar
oluşturulabilir. Diğer ön işlem ise, sınıflanacak arazi için vektör veriler (özellikle alansal
arazi örtüsü katmanı) bulunuyorsa bunlardan yardım alarak sınıflandırma yapılır. Son
olarak kontrollü sınıflandırma yapılacaksa, bu sınıflandırmadan önce bir kontrolsüz
sınıflandırma yaparak hiç bilinmeyen bir arazide sınıfların nerede ve hangileri olabileceğini
tahmin ederek sınıflandırma öncesi işlem yapılabilir.
Bu sınıflandırma öncesi şu durumlara da karar verilmelidir. Bunlar; sınıflandırma
için yeryüzü özelliklerini doğru/uygun çıkarabilecek sınıfların belirlenmesi ve sınıflamada
kullanılacak örneklem/kontrol alanlarının seçilmesidir. Diğer ön hazırlık bilgisi ise;
sınıflandırmanın yapılacağı çalışma amacına göre uygun görüntü tipinin seçilmesi ve buna
göre çalışılacak spektral bantların belirlenmesidir.
2. Sınıflandırma sırasında; ön hazırlık işlemlerinden faydalanarak amaca uygun
oluşturulan sınıflara göre örneklem alanlarının çizilmesidir (kontrollü sınıflandırma için).
Kontrolsüz sınıflandırma için ise amaca uygun sınıf sayısının belirlenmesidir. Yine sınıflama
amacına uygun sınıflandırma tekniğinin/algoritmasının seçilmesidir.
3. Sınıflandırma sonrası; kontrolsüz olarak yani kullanıcının müdahalesi olmadan
oluşturulan tematik haritanın nitelendirilmesi işlemi yapılabilir. Burada kontrolsüz
377

sınıflandırmayı yapan araca sadece oluşturulmak istenen sınıf sayısı girildiği için oluşan
sınıfların ne olduğunu belirlemek yani nitelendirmek gerekmektedir. Burada oluşan sınıfları
nitelendirmek için çeşitli referanslardan faydalanılır. Bunlar aynı bölgeye ait haritalar, arazi
çalışmaları sırasında gözlemlenen örtüler/sınıflar, varsa daha yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüleri, GPS arazi tanımları verisi olabilir. Ek olarak bölgenin daha önceki yıllara ait
sınıflandırılmış görüntüsü veya vektör katmanlar kullanılabilir. Bu nitelendirme zorluğu sınıf
sayısıyla doğru orantılı olarak artacak veya azalacaktır. Sınıf sayısı arttığı için bu sınıfları
nitelendirmek zorlaşacaktır. Kontrollü sınıflandırma yapıldıktan sonra ise, güven (confidence)
katmanları ve doğruluk analizleri yapılabilir. Bu doğruluk analizleri, üretilen sınıflandırılmış
uydu görüntülerinin doğruluklarını tespit etmek için kullanılır. 2 farklı yaygın yöntem vardır.
Birincisi, ki-kare (X2) testidir. Hatalı sınıflandırılan hücrelerin tespitinde kullanılır.
İkinci ise, Kappa katsayısı ve hata matrisi ile doğruluk analizidir. Bu analizlerin
ardından aynı zamana ve araziye ait vektör katmanlar ile sınıflar kontrol edilebilir. Yine imkan
bulunuyorsa ve detaylı bir çalışma ise, üretilen sınıfların doğruluğu arazide teyit edilebilir.
Sınıflandırmalar sonucunda yaygın olarak ortaya çıkan iki potansiyel hata bulunur.
Birincisi; aynı/çok yakın spektral yansıması bulunan hücrelerin farklı sınıflara atılması,
buna bağlı ortaya çıkan ikinci hata ise, farklı yansıyan hücrelerin aynı sınıflarda bulunmasıdır.
Buna sebep olan durumlar vardır. Örneğin, yapıların çatılarındaki kiremitler kırmızımsı
yansırken, sürülen kırmızı renkli topraklar veya kiremitteki renge benzeyen parklardaki kırmızı
plastik halılar aynı gruba yani yerleşme gibi gruplara dahil edilmektedir. Bunları engellemek
için yukarıda sınıflandırma sonrasında yapılan doğruluk analizi veya komşuluk analizi
(birbirine

yakın

istatistiki

değere

sahip

hücrelerin

birleştirilmesi)

gibi

işlemler

gerçekleştirilebilir. Burada esas olan diğer durum ise sınıflandırmada kullanılacak örneklem
alanlarının en yüksek doğrulukla üretilmesi gerektiğidir.

14.2. Kontrolsüz sınıflandırma
Uydu

görüntüsündeki

hücrelerin,

kullanıcı

müdahalesi

olmadan

(kontrollü

sınıflandırmaya göre daha az müdahale edilerek, sınıf sayısı verilerek) seçilen
algoritmaya/kontrolsüz sınıflandırma tekniğine bağlı olarak otomatik kümelenmeye dayanan
sınıflandırmadır. Kullanılan algoritmaların genelinde, oluşacak küme merkezleri geçici olarak
hesaplanarak, hücrelerin dahil edileceği sınıfların belirlenmesi vardır. Bu işlem, küme
merkezlerinin konumlarında değişim olana kadar yinelenerek devam edecektir.
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Bu sınıflandırma yöntemi genel olarak, uydu görüntüsündeki veri/arazi örtüsü
tanımlanamadığında kullanılır. Bu yöntemle oluşan görüntü daha sonra kontrollü sınıflandırma
aşamasında doğal referans verisi olarak kullanılabilir. Kullanıcının sadece sınıf sayısı gibi
parametreleri belirleyebildiği bu yöntem ile, arazi hakkında yeterli bilgi olmadan doğal sınıflar
üretilir. Kontrolsüz sınıflandırma tanımlanan rasterdaki farklı bantlardaki sayısal değerleri
kullanarak rasterdaki hücrelerin benzer/aynı olanlarını otomatik olarak (yinelemeler sonucu)
bularak bu benzer hücrelerin bir sınıfa atanması işlemine dayanır. Kontrolsüz sınıflandırma
sonucu oluşan sınıflar, spektral sınıflardır. Bu sınıflar daha sonra çeşitli referans verilerinden
faydalanılarak niteliklendirilebilir. Rastera göre sınıf sayısı az verildiğinde benzer hücre
kümeleri birleştirilebilir bu da istenmeyen durumlara neden olabilir.
Kontrolsüz sınıflandırma da karar kuralı olarak minimum uzaklık kullanır. Pikseller,
görüntünün sol üst köşesinden başlanarak soldan sağa ve satır satır analiz edilir. Aday piksel
ile her bir küme ortalaması arasında spektral uzaklık hesaplanır ve en yakın kümeye atanır. Tam
otomatik bir sınıflandırma yöntemi olan kontrolsüz sınıflandırmada pikseller arasındaki
spektral uzaklıklar, Mahalonobis ve Öklit uzaklığı gibi formüllerle hesaplanır. Öncelikle
istenilen sınıf sayısı kadar oluşturulan kümenin ortalaması hesaplanır ve her iterasyondan sonra,
her bir kümenin yeni ortalaması hesaplanılarak, bu ortalamalar bir sonraki iterasyon
kümelerinin tanımlanmasında kullanılır. Kontrolsüz sınıflandırmada küme merkezleri geçici
olarak hesaplanarak, piksellerin dahil olacağı sınıflar belirlenir ve bu işlem küme merkezlerinin
konumlarında değişim olmayana kadar devam eder.

E = √∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
n=boyut=bant
x, y=n boyutlu uzayda görüntü elemanlarının spektral değerleri
E = n boyutlu uzayda görüntü elemanlarının spektral değerleri arasındaki uzaklık
İlk olarak data klasörü içerisinde yer alan classification klasörü içerisindeki
Phoenix_AZ.tif dosyası açılır (Şekil 14.1).
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Şekil 14.1. Dosyanın açılması
Dosya üzerinde sağ click yapılarak “Properties” bölümüne gidilir. Daha sonra
“Symbology” bölümüne gidilir. Red bölümüne Band 3 seçilir. Green bölümüne Band 2 seçilir
ve Blue bölümüne Band 1 seçilir. Source bölümüne gidilir ve veri ile ilgili bilgiler görüntülenir
(Şekil 14.2).

Şekil 14.2. Verinin özelliklerinin görüntülenmesi
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Raster Information bölümünde yer alan bazı satırları açıklayacak olursak; Cell Size
(X,Y) satırında incelediğiniz rasterın hücre boyutlarını görebilirsiniz. Bu değerler, rasterın 1 x
1 metre değerlerinde hücrelere sahip olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak rasterdaki
toplam hücre sayısı sütun ve satır olarak 1989 x 1459 olarak yani toplamda 2.901.951 tane
hücre olduğu belirtmektedir. Number of Bands satırı rasterın içindeki toplam bant sayısını
belirtmektedir. Bunlar, bu görüntü için Kırmızı (R), Yeşil (G), Mavi (B) ve Kızılötesi (IR)
bantlara denk gelmektedir. Burada yazan bantlara ait spektral değerler (bantların
elektromanyetik spektrumdaki dalga boylar) Table Of Contents penceresinde katmanın altında
yazan değerlerdir. İdentify aracı ile görüntü üzerinde gezinilerek istenilen piksele ait değerler
görüntülenir.
Kontrolsüz sınıflandırmanın yapılacağı araca erişmek için; “Geoprocessing”
sekmesinden “ArcToolbox” seçeneğine tıklayarak arayüzün açılmasını sağlayınız.
Sonrasında “Spatial Analyst Tools > Multivariate > Iso Cluster Unsupervised
Classification” aracına çift tıklayarak açınız. Ekrana gelen boş araç penceresini şimdi
doldurmaya başlayacaksınız.
Bu araç hakkında detaylı bilgiler şöyledir:
Maximum Likelihood Classification ve Iso Cluster araçları kullanılarak girdi raster bant
serileri üzerinde kontrolsüz sınıflandırma yapan araçtır. Kullanım olarak bu araç Iso Cluster ve
Maximum Likelihood Classification araçlarının fonksiyonlarıyla kombine olabilir. Çıktı olarak
sınıflandırılmış yeni bir raster üretir. Seçeneğe bağlı olarak da diğer bir çıktı olan örneklem
dosyasını üretir. Bu araçtan alınan örneklem dosyası Maximum Likelihood Classification gibi
araçlarda girdi olarak kullanılabilir.
Kümeleme (cluster) sayısına ait bu değerin üst sınırı yoktur. Genellikle daha çok
kümeleme daha çok yineleme (iteration) gerektirir.
Doğru kümelemeyi temsil etmek için her kümeleme için yeterli hücre olmalıdır. Sonraki
sınıflandırma için örneklem dosyası oluşturmak amacıyla yeterli istatistiği sağlamak gerekir.
En az sınıf boyutu (minimum class size) için girilen değer, girdi olarak verilen raster
bantlarındaki katman sayısından yaklaşık 10 kat daha büyük olması tavsiye edilir.
Girilen örneklem aralık değeri (sample interval) kümeleme hesaplamaasıda kullanılacak
her hücre bloğunun (n by n) aralığını temsil eder.
ASCII örneklem dosyasındaki istatistiklerde birleştirme veya silme işlemi önerilmez.
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Genellikle girdi bantlarının üst üste geldiği yerde daha çok hücre olduğundan dolayı, en
az sınıf boyutu ve örneklem aralık değerleri için daha çok değer verilmelidir. Örneklem
aralığına girilen değerler örneklenmek istenen girdi değerinde mevcut olan en küçük kategori
değerine uygun olarak küçük olmalıdır.
Çıktı örneklem dosyası üzerinde sınıf ID değeri başlangıçtan itibaren sırasıyla aratarak
girdi sınıf sayısına uyar. Sınıf sayılarının atanması isteğe bağlıdır.
Tüm girdi bantları aynı değer aralığına sahipse daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Eğer
bantlar çok farklı veri aralıklarına sahipse Map Algebra aracında aşağıdaki eşitlik kullanılarak
veri aralıkları düzenlenebilir.

Z: Yeni veri aralıkları ile çıktı alınacak raster
X: Girdi rasterı
Oldmin: Girdi rasterındaki en küçük değer
Oldmax: Girdi rasterındaki en büyük değer
Newmin: Çıktı rasterında olması istenen en küçük yeni değer
Newmax: Çıktı rasterında olması istenen en büyük yeni değer
Açılan araç penceresinde ilk olarak sınıflandırma işlemine tabii tutacağınız raster
katmanı veya raster bantlarını tanımlayabilirsiniz. Bu uygulama için “Input raster bands”
parametresinde açılır oka tıklayarak “Phoenix_AZ.tif” katmanını seçiniz. Artık sınıflamanın
yapılacağı raster katmanını araca tanımlamış oldunuz.
“Number of classes” parametresinde ise sınıflandırma sonucu üretilecek toplam sınıf
sayısını belirleyebilirsiniz. Buraya girilecek değer en az “2” olabilir. Bu uygulama için 5
değerini giriniz.
Oluşacak sınıflandırılmış raster kaydetmek ve isimlendirmek için “Output classified
raster” parametresinde “Browse” butonunu kullanarak kaydetmek istediğiniz çalışma ortamını
kendinize göre bir klasörü belirleyiniz. İsmi ise PhonixIso olarak belirleyip Save butonuna
tıklayınız.
Minimum class size ve sample interval parametreleri yukarıdaki araç hakkındaki detaylı
bilgiler açıklanmıştır. Bu parametreleri varsayılan değerleriyle bırakınız.
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Son parametre olan Output signature file parametresi ile araç, üreteceği 5 sınıfa ait
örneklem dosyasını .gsg uzantılı halde kaydetmenizi sağlar. Bu uygulama için kaydetme işlemi
gerçekleştirilecektir. Browse butonunu kullanarak kaydetmek istediğiniz çalışma ortamını
kaydediniz.
İsmi ise PhonixIsoorneklem olarak belirleyip Save butonuna tıklayınız. Aracınızın son
halini çalıştırınız ve oluşan yeni raster ArcMap arayüzünde gözlemleyiniz. Diğer çıktı olan
örneklem dosyasını ise windows gezginini kullanarak bulunduğu klasörde gözlemleyiniz.
Oluşan yeni rasterın renklerini daha anlamlı olması için değiştirebilirsiniz (Şekil 14.3-14.4).

Şekil 14.3. Sınıflandırma için yapılan ayarlar
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Şekil 14.4. Isodata sınıflandırma sonucu
Karşılaştırma için “Image Analysis” penceresindeki “Processing” bölümünden
“Swipe” aracına tıklayınız. Ardından imlecinizi ekrana getiriniz, artık imleç ikonu değişmiştir.
Şimdi yeni görüntüyü sıyırmak için mousenin sol tuşuna basılı tutarak sürükleme yapınız. Yeni
görüntünün sıyrıldığını, orijinal rasterın gözüktüğünü göreceksiniz. Şimdi oluşan sınıfları
gerçekle karşılatırınız (Şekil 14.5).

Şekil 14.5. Swipe aracı ile görüntülerin karşılaştırılması
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14.3. Kontrollü sınıflandırma
İlk olarak kontrollü sınıflandırmayı açıklayacak olursak; isminden de anlaşıldığı üzere
kullanıcı/uygulayıcı/analist tarafından örneklem/kontrol alanlarının (hücrelerinin), sınıf
sayısının ve tiplerinin belirlenmesiyle elde edilen görüntü sınıflandırma işlemidir. Kontrolsüz
sınıflandırma işleminde olduğu gibi bu yöntemde de çeşitli algoritmalar bulunur.
Önemli adımlardan biri olan örneklem alanlarının belirlenmesi işlemi hava fotoğrafı,
daha yüksek çözünürlük uydu görüntüsü, mümkünse arazi çalışmaları sonucu elde edilen arazi
örtüleri bilgisi kullanılabilir.
Kontrollü sınıflandırma da ilk adım örnekleme adımıdır. Örnekleme aşamasında, analist
her bir arazi örtüsü çeşidini temsil edecek örnekleme bölgeleri seçer ve bu bölgelerin spektral
özelliklerini açıklayacak sayısal değerler geliştirir. İkinci adım, sınıflandırma adımıdır.
Sınıflandırma adımında, görüntü verisindeki her bir piksel en çok benzer olduğu arazi
örtüsü kategorisine dahil edilir. Görüntü elemanı örnekleme bölgeleriyle uyum sağlamıyorsa
bilinmeyen olarak etiketlenir. Bilinmeyen piksel değerinin hangi arazi örtüsü grubuna dahil
olacağı daha sonra belirlenir. Her bir piksele atanan sınıf, yorumlanmış veri dizisinde yerini alır
ve böylece çok boyutlu görüntü matrisi, karşılık gelen yorumlanmış arazi örtü sınıfı tiplerinin
oluşturduğu matrisi geliştirme de kullanılır. Bütün veriler kategorize edildikten sonra sonuçlar
çıktı adımında sunulur. Sonuçlar tematik haritalar, istatistiksel tablolar veya coğrafi bilgi
sistemlerine dahil edilebilecek nitelikteki sayısal veri kütükleri şeklinde ortaya koyulurlar.
Etkileşimli olarak kontrollü sınıflandırma işlemi “Image Classification” araç çubuğu
ile yapılacaktır. Bu araç çubuğuna ana menü sekmelerinden “Customize > Toolbars > Image
Classification” seçeneğine tıklayarak erişebilirsiniz.
Ekrana gelen araç çubuğunda sınıflandırılacak görüntünün seçilmesi gerekmektedir. Bu
seçimi araç çubuğu üzerindeki katman açılır okundan yapabilirsiniz. Sınıflandırılacak görüntü
“Phoenix_AZ.tif” katmanı olduğu için bu açılır oktan, o katmanı seçiniz.
Sonrasında toplanan örneklem alanlarının yönetilebildiği Training Sample Manager
ikonuna tıklayınız (Şekil 14.6).
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Şekil 14.6. Training Sample Manager ikonu ile sınıflandırma adımının başlaması
Örneklem alanlarınızı oluşturmak için “Image Classification” araç çubuğundan “Draw
Polygon” butonuna tıklayınız. İlk örneklem alanını almak için birkaç orman örneklem alanında
çizim yapabilirsiniz. Bunun için “Bookmarks” sekmesinden “Orman 1” seçeneğine tıklayınız.
Ekrana gelen ormanlık alanda siyah hücreleri çizim içine almadan örneklem alanlarınızı
toplayınız. Çizimi sol klikle başlatıp devam ediniz, çift sol klik ile çizimi bitiriniz. Çizim
sırasında sol görüntü, çizim bittiğinde sağ görüntü gibi olacaktır. (Not: çizim bittikten sonra
sınıf rengi aşağıdakinden farklı olabilir.) (Şekil 14.7).

Şekil 14.7. Örneklemlerin toplanması
Örneklem alma işlemi sonuçlarınızın doğruluğu olumlu ve olumsuz değiştirebilir.
Burada dikkat edilecek durum örneklem alma sırasında oluşturacağınız sınıfı (orman) en iyi
temsil eden yerleri bulmaktır. Örneğin orman alanlarında ağaç gölgeleri siyah olarak
gözükmektedir. Bu gölge olan siyah hücreleri de orman örneklem alanına eklerseniz,
sınıflandırma sonucunda siyah hücreler de orman gibi görünecek ve sizi yanlış bir sonuca
götürecektir. Aynı şekilde siyah hücreleri başka sınıfların da içine alarak örneklem alanı
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çizerseniz, sınıfları oluşturmada sorun çıkabilecektir. Sonuç olarak örneklem alanları sınıfı en
iyi karakterize eden alanlardan çok dikkatli bir şekilde toplanmalıdır.
Maximum Likelihood Classification aracını çalıştırmadan önce yapmanız gereken son
işlem olan bu örneklem dosyalarını gsg uzantılı olarak kaydetmektedir. Bu işlem için “Training
Sample Manager” penceresinde sağda bulunan “Create”a signature file (Örneklem/imza
dosyası oluştur) butonuna tıklayınız. Ekrana gelen kaydetme penceresinde ilgili çıktı klasörüne
ulaşınız ve dosya ismine “Phoenix_max.gsg” ifadesini yazıp, Save butonuna tıklayınız. Daha
sonra sınıfları kullanmak için “Save training samples” butonuna tıklayınız. Bu sayede sınıflar
shapefile olarak kaydedilecektir.
Sınıflandırmada kullanılacak olan araca Image Classification açılır okundan Maximum
Likelihood Classification seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı araca “ArcToolbox >
Spatial Analyst Tools > Multivariate” araç setinden de erişebilirsiniz.
Aracın parametreleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda açıkça ifade edilmiştir.
Input raster bands; sınıflandırma yapılmak istenen raster bantlarının tanımlandığı
parametredir.
Input siganture file; sınıflandırma işleminde kullanılacak olan örneklem dosyasının girdi
olarak tanımlandığı parametredir.
Output classified raster; sınıflandırılmış halde üretilen raster verinin kaydedileceği
çalışma ortamı ve isminin belirlendiği parametredir.
Reject fraction; sınıflandırılmayan kalan hücreler için en düşük olasılık değeri atayarak
sınıflamaya/sınıflamamaya yönlendiren parametredir. Varsayılan değer 0.0’dır, bundan dolayı
her hücre sınıflanacaktır. 14 geçerli girdi değeri bulunur ki bu değer 0.0’dan uzaklaştıkça
sınıflanmamış hücre sayısı artacaktır. Bu 14 geçerli değer: 0.0, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1,
0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.975, 0.99 ve 0.995’tir.
A priori probability weighting; öncelik olasılıklarına ait ağırlığın belirlendiği
parametredir. Burada üç ağırlık tipi bulunur. EQUAL (eşit) ile tüm sınıflar aynı öncelik
olasılığına sahip olacaktır, varsayılan seçenektir. SAMPLE (örnek) ile girdi olarak verilen
örneklem dosyasına ait örneklenen tüm sınıflarda her sınıf için toplam hücre sayısının orantılı
olarak ağırklıklandırılacağı seçenektir. FILE (dosya) ile öncelik olasılıkları bir sonraki
parametrede verilen ASCII girdisinin tanımlanabilmesi için seçilen seçenektir. File seçeneği
seçildiğinde bir alt parametre olan Input a priori probability file parametresi aktif olacaktır.
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Input a priori probability file, Girdi örneklem sınıfları için öncelik olasılıklarını içeren metin
dosyasının tanımlandığı parametredir. Tanımlanacak dosyanın uzantısı .txt veya .asc olmalıdır.
Output confidence raster; çıktı olarak alınmak istenen, sınıflandırmanın güven rasterının
kaydedileceği çalışma ortamının ve isminin belirlendiği parametredir. Bu rasterda 14 farklı
güven seviye sınıfı bulunur. Burada en düşük değer sınıfları en yüksek güvenilirliğe sahip
hücrelerdir.
Sınıflandırılacak raster bantlarının tanımlandığı “Input raster bands” parametresine
otomatik olarak “Phoenix_AZ.tif” katmanı eklenecektir. Bu yüzden herhangi bir ekleme
yapmaya gerek kalmamıştır.
Kullanıcı kontrolünde olan sınıfları araca tanıtmak için “Input signature file”
parametresi kullanılacaktır. Bu parametre için “Browse” butonuna tıklayarak önceki bölümde
kaydettiğiniz olan “phoenix_max.gsg” verisini ekleyiniz.
Sınıflanmış olan çıktı rasterının kaydetme yerini ve ismini ayarlamak için “Output
classified raster” parametresinde “Browse” butonuna tıklayınız. Açılan pencerede daha önce
kaydettiğiniz klasöre erişiniz. Kaydedilecek dosya ismini “Phoenix_maximumlike” olarak
belirleyip Save butonuna tıklayınız.
Oluşacak sınıflı haritada örneklem alınmayan bazı bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgeleri
herhangi bir sınıfa (özellikle açık alan sınıfına) dahil etmek istemiyorsanız ve bu gibi bölgeler
için bilinmeyen türünde bir sınıf oluşturmak istiyorsanız Reject fraction parametresini
elinizdeki sınıflara uygun olarak 0.025 olarak ayarlayınız. Bu değeri açılır oktan seçebilirsiniz.
Bu uygulama için bu ayarlamayı yapabilirsiniz (Şekil 14.8).
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Şekil 14.8. Sınıflandırma sonucu
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Uygulamalar

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

1- Uygulamalarda sizi zorlayan adımlar hangileridir?
2- Kontrolsüz sınıflandırma nedir?
3- Kontrollü sınıflandırma nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendiğimizin Özeti
Bu bölümde ArcGIS teknolojileri içerisinde yer alan sınıflandırma yöntemleri
kullanılarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü sınıflandırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma kategorilerindendir?
a) Nesne tabanlı sınıflandırma
b) Eğim tabanlı sınıflandırma
c) Bakı tabanlı sınıflandırma
d) Eğrisellik tabanlı sınıflandırma
e) LIDAR tabanlı sınıflandırma
2. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz sınıflandırma yöntemlerindendir?
a) Maximum Likelihood Classification
b) Parallelepiped
c) Mahalanobis Distance
d) Minimum Distance
e) ISODATA
3. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz sınıflandırma yöntemlerinden değildir?
a) Iso Cluster
b) Logistic regression
c) K-Means
d) Statistical Clustering
e) Squental Clustering
4. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü sınıflandırma yöntemlerindendir?
a) Iso Cluster
b) K-Means
c) Decision tree
d) ISODATA
e) Statistical Clustering
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
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5. Sınıflandırma ………….. farklı kategoriye ayrılmaktadır
6. Görüntülerin sınıflandırılması ve işlenmesi ilk uyduların ………….., fırlatılmasından
sonra 1970’lerin başında başlamıştır.
7. Burada uyduların, yeryüzündeki nesnelerden gelen ……………………………..
sınıflandırma işlemi yapılmaktadır.
8. Spektral yansıma değerleri rasterdaki her …………….. sahip olduğu renk değerlerini
kapsamaktadır.
9. Her hücrenin uydu sensöründeki bantlara göre bir …………….. vardır
10. …………….. temel olarak bu spektral yansıma değeri birbirine yakın olan (yakın
renklerde görünen) hücrelerin, kullanıcı tarafından belirlenen sayıdaki sınıflar içersinde
kümelenerek atılmasıyla yapılır.

Cevaplar: 1) a, 2) e, 3) b, 4) c, 5) iki, 6) 1960’larda, 7) Spektral yansıma değerlerine
göre, 8) Hücrenin, 9) Renk değeri, 10) Sınıflandırma.
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