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ixÖnsöz

Önsöz
Dün ya da için de bu lun du ğu muz yüz yı la dam ga sı nı vu ran sek tör kuş ku suz bi li şim sek-

tö rü dür. Sek tö rel an lam da en çok ge rek si nim du yu lan bi le şen ler ise in ter net uy gu la ma-
la rı, te le ko mü ni kas yon ve şüp he siz bil gi sis tem le ri uy gu la ma la rı dır. Yer yü zün de ki ve ri-
le rin yak la şık %80’nin me kan sal ve ri ol du ğu dü şü nü lür se, öne ri pro je nin öne mi or ta ya 
çı ka cak tır. Bu yak la şım la bil gi sis tem le ri uy gu la ma la rı nın bi li şim dün ya sın da en az %30-
%40lık bir pay içer di ği dü şü nül dü ğün de, me kan sal bil gi sis tem le ri, ya kın bir ge le cek te 
bi li şim sek tö rü nün yak la şık %25-%35lik bir seg men ti ni kap sa ya cak tır. Me kan sal bil gi sis-
tem le ri ya da coğ ra fi bil gi sis tem le ri, dün ya nın bir çok ül ke sin de çok ge niş bir çer çe ve de 
kul la nı lan bir tek no lo ji ha li ne gel miş tir. Do la yı sı ile bu tek no lo ji ye iliş kin ça lış ma lar ve 
üre ti len me kan sal ve ri ler, plan la ma, je olo ji, hid ro lo ji, zi ra at gi bi pek çok alan da ça lış ma-
nın bi rin cil ve ri kay na ğı nı teş kil et mek te dir. Bu nun ya nı sı ra üni ver si te ler, ens ti tü ler, özel 
ku ru luş lar, fir ma lar vb. ku ru luş lar için me kan sal ve ri ler ça lış ma la rı nın ve bi lim sel araş-
tır ma la rı nın ya pı la bil me si için mut lak su ret le ge rek li dir. Dün ya da ar tık çok yay gın bir 
kul la nım ala nı na sa hip olan coğ ra fi bil gi sis tem le ri ve uzak tan al gı la ma ve ri le ri ül ke miz de 
de özel lik le özel sek tor, üni ver si te ler de ve ka mu ku ru luş la rın da kul la nıl mak ta dır. An cak 
özel lik le ka mu ku ru luş la rın da CBS tek no lo ji le rin den ya rar la nıl ma sı son de re ce önem li 
ol ma sı na kar şın, bu kap sam da ça lı şa bi le cek eği tim li per so ne lin ye ter siz li ği ne de niy le CBS 
ye te rin ce et kin kul la nı la ma mak ta dır. Bu ba kım dan ül ke miz de son yıl lar da coğ ra fi bil gi 
sis tem le ri ne yö ne lim ve il gi art mak la bir lik te, ye ter li ve ni te lik li in san kay na ğı nok san lı ğı 
ne de niy le bu tek no lo ji den hak et ti ği dü zey de ya rar la nı la ma mak ta dır. Ay rı ca ki mi ka mu 
ku ru luş la rın da ki yö ne ti ci ler coğ ra fi bil gi sis tem le ri tek no lo ji si nin ge rek li li ği ko nu sun da 
bi linç li ol mak la bir lik te, bu ko nu da ye tiş miş ele man ek sik lik le ri ol ma sı ne de niy le, ya tı rım 
ya pıp yap ma ma ko nu sun da ka rar sız kal mak ta dır lar. Sa yı lan tüm bu ne den ler le CBS ve 
yö ne tim bi li şim sis tem le ri ko nu sun da in san kay nak la rı nok san lı ğı nı gi der me nin ge rek li-
li ği açık tır. Ül ke miz de bi lim sel ça lış ma lar da ki, ka mu ku ru luş la rın da ki ve özel sek tör de ki 
coğ ra fi bil gi sis tem le ri ve yö ne tim bi li şim sis tem le ri ko nu sun da ye tiş miş ele man nok san-
lı ğı nın gi de ril me si so nu cu tek no lo ji et kin ola rak kul la nı la bi le cek ve her yıl özel lik le ka-
mu ku ru luş la rı ta ra fın dan mil yon lar ca do lar ma li yet li ola rak oluş tu ru lan sis tem ler atıl 
du rum da kal ma ya cak tır. Bu nun ya nı sı ra özel lik le plan la ma, je olo ji, zi ra at, or man cı lık 
ağır lık lı ça lış ma lar da bu tek no lo ji yi da ha yay gın ve et kin ola rak kul la nıl ma sı so nu cu, bu 
baz da ki ça lış ma la rın ni te li ği yük se le bi le cek tir.

2008 yı lın da baş la yan CBS Ön li sans Prog ra mı’nın bu ki ta bı, bu gü ne ka dar sa de ce Açı-
köğ re tim Fa kül te si öğ ren ci le ri ta ra fın dan de ğil, pek çok mü hen dis lik ve mi mar lık fa kül-
te le rin de yar dım cı ders ki ta bı ola rak kul la nıl mış tır. 2015 yı lın da prog ram ar tık uzak tan 
öğ re tim tek nik le riy le de ğil Açı köğ re tim tek nik le ri ile öğ re ti le ce ğin den bu ki ta bın bir ön-
ce ki bas kı sın da yer alan 10 üni te 8 üni te ye dü şü rül müş ve da ha ön ce ya zı lım öğ re ti len bir 
uy gu la ma bö lü mü bu ki tap tan çı ka rıl mış tır.

Bu ki ta bın yi ne sa de ce CBS Ön li sans öğ ren ci le ri için de ğil, pek çok Mü hen dis lik ve 
Mi mar lık Fa kül te le rin de öğ re nim gö ren aka de mis yen ler ve öğ ren ci ler için bir re fe rans 
kay nak ol ma sı di lek le rim le...

Editör
Prof.Dr. Alper ÇABUK
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Coğrafyanın tanımı, konusu, bölümleri, gezegenimizin şekli ve boyutları ile il-
gili konuları açıklayabilecek,
Yaşadığımız yeri tanımlamakla ilgili konuları ve insanın üzerinde yaşadığı fizi-
ki çevreyi ve özelliklerini tanımlayabilecek,
Harita bilgisinin önemi, harita ve türleri, haritalardan yararlanma konularını 
ifade edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Gezegenimiz	ve	Evren
•	 Paralel,	Meridyen
•	 Projeksiyon
•	 Kartoğrafya

•	 Ölçek
•	 Ülkemizde	Yönetim
•	 İzohips	-	İzobar
•	 Eğim	Hesaplama	-	Profil	Çıkartma

İçerik Haritası







Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Temel Coğrafya Bilgisi

•	 COĞRAFYANIN	TANIMI,	KONUSU	VE	
BÖLÜMLERİ	

•	 YER	YUVARLAĞI	VE	EVREN
•	 PARALEL-MERİDYEN,	ENLEM-BOYLAM
•	 YEREL	SAAT	-	ULUSLARARASI	SAAT	
DİLİMLERİ

•	 İNSAN	VE	İÇİNDE	YAŞADIĞI	YAKIN	
ÇEVRESİ

•	 COĞRAFİ	YÖNLER	VE	YÖN	BULMA
•	 İNSANIN	ÜZERİNDE	YAŞADIĞI	FİZİKİ	
ÇEVRE

•	 YER	ŞEKİLLERİNİN	OLUŞUMU
•	 BAŞLICA	YERYÜZÜ	ŞEKİLLERİ
•	 HARİTA	BİLGİSİNİN	ÖNEMİ
•	 HARİTA	VE	TÜRLERİ
•	 HARİTALARDA	ÖLÇEK	VE	ÇEŞİTLERİ
•	 HARİTALARDA	YÜZEY	ŞEKİLLERİNİN	
GÖSTERİLMESİ

•	 HARİTALARDAN	YARARLANMA
•	 PLAN	HİYERARŞİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



COĞRAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLERİ

Coğrafyanın Tanımı
Coğrafya çok geniş kapsamlı ve çeşitli konuları içeren bir bilimdir. Coğrafya adı, 
geo; ‘yer’ ve graphein ‘yazmak, tasvir etmek’ sözcüklerinin birleşmesinden oluş-
muştur. Sözcük anlamı “yerin tasvir edilmesi” olarak belirtilen coğrafya; “yeryü-
zünde meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılımını, aralarındaki ilişkileri ne-
den ve sonuçlarıyla açıklayan bir bilimdir” şeklinde tanımlanabilir. 

Coğrafyanın Konusu ve Yararlandığı Bilim Dalları
İnsanın üzerinde yaşadığı yeryüzü tek boyutlu bir yüzey olmayıp derinliği de olan bir 
ortamdır. Taş küre (litosfer), hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer) insanın üzerin-
de ve içinde yaşadığı ortamın elemanlarındandır. Canlılar küresi (biyosfer) de insanın 
çevresindeki diğer bir elemandır. Başka bir anlatımla, yer kabuğunun en üst bölümü, 
atmosferin alt bölümü, deniz ve okyanusların üst bölümleri coğrafi anlamda yeryü-
züne dahildir. Bu nedenle, coğrafya yeryüzünü sadece yerkürenin yüzeyi olarak değil, 
insanı etkilemesi durumuna göre derinliği de olan bir ortam olarak ele alır. 

Sonuç olarak; coğrafya, insanı etkileyen olayları kendi prensiplerine göre diğer 
olaylarla ilişkiler kurarak inceler, bunların yeryüzündeki dağılımlarını neden ve 
sonuçlarını belirterek gösterir. 

Coğrafya ile ilgili temel konular ve tarihçesi açısından Okuma Parçasını ve Yaşamın 
İçinden bölümünü mutlaka okumalısınız.

Yer bilimleri grubu içinde yer alan coğrafya, yerkürenin çeşitli özelliklerini ve 
insan etkinliklerini incelerken birçok bilim dalından da yararlanır. Coğrafyanın 
yararlandığı başlıca bilimler aşağıda sıralanmıştır:

Antropoloji: İnsan bilimi ya da antropoloji (Latince: anthrop- “insan, adam” 
ve logia “bilim”; anthropologia, insanın ve insanlığın incelenmesini konu alan bi-
lim dalıdır.

Astronomi: Gökbilim (gök bilimi, astronomi), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim 
dalıdır. Astronomi terimi eski Yunanca’daki astron ve nomos sözcüklerinden türe-
tilmiş olup, “yıldızların yasası” anlamına gelir.

Temel Coğrafya Bilgisi

Coğrafya, Dünya’daki fiziksel, 
sosyal ve ekonomik olayları 
insan ve çevre özellikleri 
ile olan ilişkileri içinde ve 
kendi prensipleri açısından 
inceler. Coğrafyanın temel 
amacı; doğal çevreyle insan 
arasındaki ilişkileri belirlemek 
ve bu olayların coğrafi 
dağılımını, bu dağılımın 
neden ve sonuçlarını ortaya 
çıkartmaktır.
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Botanik: Bitkileri ve bitki yaşamını inceleyen bilim dalıdır. Bitki bilimi de 
denilebilir. Bitki morfolojisi, bitki histolojisi, bitki sitolojisi, bitki fizyolojisi, bit-
ki ekolojisi, sistematik botanik gibi alt dallara ayrılır. Bitki coğrafyası ise bitkiler 
alemi ile yeryüzü arasındaki ilişkileri ve bitkilerin yayılışını araştıran botanik ve 
coğrafya ile ilişkili bir bilim dalıdır. 

Ekonomi: Sınırsız olan insan gereksinimlerini, sınırlı olan kaynaklarla en et-
kin şekilde karşılayabilmeyi amaçlayan, bu kapsamda üretim, dağıtım, tüketim, 
ticaret, değişim ve bölüşüm vb. ile ilgili etkinliklerin bütününü inceleyen bir bilim 
dalıdır. “Ekonomi” kelimesi, “ev”, ve “yönetim” kelimelerinden gelmektedir. Mak-
ro ve mikro ekonomi, normatif ekonomi gibi alt alanları bulunmaktadır.

Etnografya: Toplumların kültür unsurlarını tümüyle ele alan bilim dalıdır. 
Kültür oluşumlarını araştıran bu toplum bilimi Yunanca ethnos, yani “insanlar” 
ile graphein “yazım” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. 

İstatistik: Bir amaca yönelik olarak veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, 
sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde 
edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli 
konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini 
belirleme süreçlerini kapsayan bilim dalıdır. İstatistik, sözcük olarak Latincedeki 
statisticum collegium (devlet konseyi) ve İtalyancadaki statista (devlet adamı, po-
litikacı) sözcüklerinden türemiştir.

Hidroloji: Sözcük anlamı su bilimi olan hidroloji, suların yerküre üzerindeki 
dağılımıyla mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disip-
linler arası bir bilimdir.

Jeofizik: Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak ince-
lendiği bilim dalıdır. Yer fiziği olarak da bilinen jeofizik, fiziğin temel ilkelerin-
den yararlanılarak, su küre ve atmosferi de içerecek biçimde yerin araştırılmasını 
konu edinir ve ağırlıklı olarak yerküre kaynaklı afetlerle ilişkili olarak gelişmiştir.

Jeodezi: Yer ölçümü anlamındaki jeodezi, haritacılık ve topoğrafyanın ku-
ramları doğrultusunda yer yuvarlağının modellenmesiyle yer yuvarlağında ve dış 
alanında koordinat sistemlerini tanımlayan, referans ağlarını oluşturan, mekansal 
bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamana bağlı değişimlerini izleyen 
bilimdir. Jeodezi, genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme iş-
lemlerini konu edinen bir bilim dalıdır.

Jeoloji: Latince kökeni “geos:yer” ve “logos:bilim” sözcükleri olan jeoloji, Türk 
Dil Kurumu’nun tanımına göre: yer bilimidir. Paleontoloji, petrografi, petroloji, 
fosil yakıtlar, mineraloji, tektonik, stratigrafi, jeokimya, volkanoloji, kayaç de-
formasyon mekanizmaları gibi konularda çalışmalar yapan jeoloji dünyanın katı 
maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekil-
lendiren süreçlerin incelenmesini içeren, geniş anlamı ile ise, yerkürenin güneş 
sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşu-
mundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine 
kadar geniş bir kapsama sahip bilim dalıdır. 

Jeopolitik: Devletlerin siyasi yapıları ile bu konulara hakim olan coğrafya ko-
nularını, başka bir deyişle; devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasında-
ki ilişkileri ve doğal etkenlerin politikalar üzerindeki etkilerini inceleyen, politik 
coğrafyanın bir alt dalıdır. Kavramın isim babası İsveçli Rudolf Kjellen’dir.

Kartoğrafya: Haritalar ile uğraşır ve harita üretim sürecinde veri toplamadan 
kullanmaya kadar her tür ve ölçekteki harita üretim ve harita kullanma çalışma-

Coğrafyanın yararlandığı 
başlıca bilimler; antropoloji 
(insan kökenini inceleyen 
bilim), astronomi (uzay 
bilimi), botanik ( bitkiler 
bilimi) , ekonomi, etnografya, 
istatistik, hidroloji (sular 
bilimi), jeofizik (yerkürenin 
fiziksel özelliklerini inceleyen 
bilim), jeodezi (yer ölçme 
bilimi), jeoloji (yer kabuğunun 
oluşumunu, yapısını ve 
özelliklerini inceleyen bilim), 
jeopolitik, kartoğrafya (harita 
bilimi), meteoroloji (atmosfer 
olaylarını inceleyen bilim) 
petrografi (taşlar bilimi), 
sosyoloji (toplum bilimi), 
tarih ve zooloji (hayvanlar 
bilimi) dir.
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larını konu edinir. Kartoğrafya, genel bir tanımla, harita ve harita benzeri göste-
rimlerle iletilecek bilgileri toplayan, bu bilgileri işleyen, bu gösterimlerde kullanı-
lan grafik işaretlerin özelliklerini belirleyen, haritanın çizimsel tasarım, basım ve 
kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ve coğrafi bilginin 
grafik, kabartma veya sayısal formda sunulmasını, iletişimini, organizasyonunu 
ve kullanılmasını sağlayan teknik bir bilim dalıdır. Bu bilimle uğraşanlara kar-
toğraf denir. Kartoğraflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde 
ettikleri bilgiler ile şekillendirdikleri konuları belirli kartoğrafik kurallar çerçeve-
sinde bir haritaya aktarırlar. Bu bilgilerin haritaya aktarılmasındaki amaç, harita-
ya aktarılan bilginin diğer insanlara ulaştırılması ve diğer bilim dalları tarafından 
kullanılmasına imkân vermektir.

Meteoroloji: Gök olaybilim olarak Türkçeleştirilmiş olan, hava bilimi ya da 
bilgisi anlamına gelen meteoroloji, atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, 
rüzgar, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Atmosferin 
özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişi-
mini nedenleriyle inceleyen meteoroloji, ayrıca kısa dönemli tahminler yapmayı 
da amaçlar. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır.

Petrografi: Yer biliminin, yer kabuğunun kütlelerini inceleyen dalıdır. Jeoloji 
ile ilişkili olan bu bilim dalında kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısının ayrın-
tılı bir şekilde incelenmesi amaçlanır ve böylece doğada var olan kayaçların mine-
rallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini 
ortaya koymayı hedefler.

Sosyoloji: Sociology kelimesi, Latince’de, genel anlamda insanı işaret eden, 
üye, arkadaş veya dost anlamındaki, “socius” kelimesinden gelen “socio-” ve “bi-
lim” anlamına gelen “logy” ekinden oluşan sosyoloji, toplum ve insanın etkileşimi 
üzerinde çalışan bir sosyal bilimdir. Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de 
sosyolog (toplum bilimci) denir. Toplum bilimciler, bir veya daha fazla uzmanlık 
alanında veya alt dallarında çalışmaktadır.

Tarih: Geçmişte yaşanmış olaylara ilişkin bilinenleri, objektif bir şekilde in-
san kayıtlarına, yazılı ya da sözlü kaynaklara dayanarak, yer-zaman göstererek, 
neden-sonuç ilişkisini anlatarak inceleyen ve bu bilinenlere bağlı olarak geçmişte 
yaşanmış olayları güncel düşünce çerçevesinde yorumlanmasıyla tarihi bilgileri 
ortaya çıkaran bilim dalıdır. 

Zooloji: Zoo “hayvanlar topluluğu” ve logos “bilim” sözcüklerinin birleştiril-
mesiyle türetilmiş bir sözcük olup biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle incele-
yen alt dalıdır.

Yukarıda sayılan bilimlerin hepsi coğrafya ile ilgili olduğu kadar, coğrafi bilgi sis-
temleri ile de ilişkilidir. Ayrıca yukarıda sayılan bu alanlarda coğrafi bilgi sistemle-
rinden oldukça yaygın şekilde yararlanılmaktadır.

Coğrafya neden birçok bilim dalından yararlanır? Açıklayınız.

Yukarıda sayılan bilimler içerisinde yer alan kartoğrafya ve jeodezi, doğrudan coğ-
rafi bilgi sistemleri ile ilişkili olan bilim dallarıdır. Bu bilim dalları, coğrafi bilgi sis-
temlerinin ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında ağırlıklı olarak hizmet verirler.

1
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Coğrafyanın Bölümleri
Coğrafya, konuların işlenişi bakımından birbirinden farklı ancak birbirini bü-
tünleyen iki ana bölüme ayrılır:

•	 Genel	Coğrafya
•	 Yerel	Coğrafya

Genel Coğrafya
Genel coğrafyada esas olan konudur. Coğrafya konularını ayrı ayrı ele alır ve bun-
ları yeryüzünün bütününde veya bir bölümünde inceler. Nüfusun dağılışı, iklim 
tipleri, yer şekilleri, volkanizma olayları gibi konular genel coğrafyanın inceleme 
alanına girer. Olayların oluşum nedenlerini, biçimlerini, dağılışlarını ve bu dağılı-
şın sonuçlarını inceler. Genel coğrafya, kapsadığı konulara göre; 

•	 Fiziki	coğrafya,	
•	 Beşeri	coğrafya,
•	 Ekonomik	coğrafya	olmak	üzere	üç	ana	dala	ayrılır.
Doğal çevrede bulunan canlı ve cansız varlıkları kendisine konu edinen fiziki 

coğrafya,	yeryüzü	biçimlerini,	suları,	bitkileri	ve	hayvanları	inceler.	Fiziki	coğraf-
yanın alt grupları şunlardır:

•	 Matematik coğrafya
•	 Hidroğrafya
•	 İklim bilimi
•	 Biyocoğrafya
•	 Jeomorfoloji

Fiziki coğrafyanın temel olarak ele aldığı alanları açıklayınız.

Beşeri ve ekonomik coğrafya, insanların doğal çevre şartları içinde daha iyi 
yaşayabilmeleri için uyguladıkları beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Nüfus, 
yerleşme, göç olayları, ulaşım, tarım, ticaret, endüstri, üretim, turizm gibi konula-
rı beşeri ve ekonomik coğrafya ele alır.

Beşeri coğrafyanın alt grupları şunlardır: 
•	 Nüfus coğrafyası
•	 Yerleşme coğrafyası
Ekonomik coğrafya da;
•	 Maden coğrafyası
•	 Sanayi coğrafyası
•	 Tarım coğrafyası
•	 Ulaşım coğrafyası gibi alt gruplara ayrılır.

Yerel Coğrafya 
Yerel coğrafyada esas alınan konu değil alandır. Yeryüzünün bir bölümündeki 
coğrafi konular bir bütün olarak ele alınır, olayların karşılıklı etkileri ve bulun-
dukları yer ile ilgileri bir bütün olarak incelenir ve değerlendirilir. 

Bu incelemelerin konusu, bölgeler ise “bölge coğrafyası”, ülkeler ise “ülkeler 
coğrafyası”, kıtalar ise “kıta coğrafyası” adıyla anılır.

Coğrafyanın bölümlerini şematik olarak gösteriniz.

YER YUVARLAĞI VE EVREN
Bütün gök cisimleri ile onları barındıran sınırsız gök boşluğuna “evren” denir. 
Bir başka deyişle, evren sonsuz uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini 
içeren bütünün adı olarak da ifade edilebilir.

Coğrafya, konuyu veya alanı 
esas alma şekline göre Genel 
Coğrafya ve Yerel Coğrafya 
olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Matematik coğrafya: 
Yerkürenin biçimini, 
boyutlarını, hareketlerini, bu 
hareketlerin sonuçlarını ve 
coğrafi koordinatlarını inceler.

Hidroğrafya: Yeryüzündeki 
yüzey ve yer altı suları ile ilgili 
konuları inceler.

İklim bilimi: Yeryüzünde 
görülen iklim tiplerini ve 
bunların özelliklerini inceler. 
Klimatoloji de denilen iklim 
bilimi, temelde meteorolojinin 
verilerinden yararlanır.

Biyocoğrafya: Yeryüzündeki 
hayvan ve bitki topluluklarının 
dağılımını ve bunları etkileyen 
şartları inceler.

Jeomorfoloji: Yeryüzü 
şekillerini tanımlar, bunları 
sınıflandırır ve zaman içindeki 
değişimlerini inceler.

2
Ekonomik coğrafya: 
Hizmetlerin ve malların 
üretimini, tüketimini ve 
yeryüzündeki dağılımını 
inceler.

Demografi: Yeryüzündeki 
veya bir bölgedeki nüfusun 
cinsiyet, yaş, medeni durum 
ve diğer özelliklerine göre 
dağılımını, ölüm, doğum ve 
göç olaylarını inceler.

Siyasi coğrafya: Siyasal 
sınırları ve ülkelerin siyasal 
işleyişlerini inceler. 

Sosyal ve kültürel 
coğrafya: İnsan nüfusunu, 
etnik köken, din, dil ve diğer 
kültürel özellikleri açılarından 
inceler.

3
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Evrende milyonlarca yıldız, gezegen, meteor gibi gök cisimleri bulunur. Gök ci-
simlerini birbirinden ayıran en önemli özellik, bir bölümünün ısı ve ışık yayması (yıl-
dızlar), bir bölümünün ise yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtmasıdır (gezegenler). 

Gök cisimleri binlerce “galaksi” halinde gruplaşmışlardır. Galaksilerin içinde-
ki yıldızların kimileri de bir araya gelerek yıldız sistemleri’ ni oluşturur. Dünyamız 
da, Samanyolu Galaksisi içinde binlerce yıldız sisteminden biri olan “güneş siste-
mi” içinde yer alır. Dünya; yer, yer yuvarlağı ve yerküre diye de adlandırılır. 

Güneş sisteminde; Güneş ile birlikte gezegenler, bunların uyduları, kuyruklu 
yıldızlar, asteroidler, gök taşları, gaz ve toz bulutları bulunur.

Güneş sistemi kütlesinin %99’ unu Güneş, %1 kadarını da Güneş’in etrafında 
belirli yörüngelerinde dolanan 9 gezegen oluşturur. Bu gezegenler, Güneş’e olan 
uzaklıklarına göre şu şekilde sıralanırlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, 
Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton.

Bu gezegenlerin çevresinde dolanan, kendilerinden daha küçük gök cisimleri 
(uydular) de bulunmaktadır. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler, Jüpiter, 
Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton ise dış gezegenler olarak adlandırılırlar.

Gezegenler, hem kendi çevrelerinde hem de Güneş etrafında dönerler. Geze-
genlerin dönüş süreleri birbirinden farklıdır. Örneğin; kendi çevresinde bir dönü-
şünü Jüpiter 9 saat 50 dakikada, Neptün 15 saat 08 dakikada, Dünya ise 24 saatte 
tamamlar. Güneş çevresindeki bir dolanımını, Merkür 88 günde, Dünya 365 gün 
6 satte, Jüpiter 11 yıl 316 günde, Neptün ise 249 yılda gerçekleştirir. 

Galaksi adının kökeni eski 
Yunancadaki, bizim galaksimizi 
belirtmek üzere kullanılan 
“sütlü, süt gibi, sütsü” 
anlamlarına gelen galaxias 
(galaxias) sözcüğü ya 
da “süt dairesi” anlamındaki 
kyklos galaktikos (kyklos 
galaktikos) terimidir. 
Bu terim ve dolayısıyla batı 
kültüründe Samanyolu için 
kullanılan “Süt Yolu” terimi 
eski Yunan mitolojisindeki bir 
mitosdan kaynaklanır: Bir gece, 
Zeus ölümlü bir kadından olan 
oğlu Herakles’i, farkettirmeden 
uykuya dalmış olan Hera’nın 
göğsüne koyar. Bebek Herakles, 
Hera’nın memelerinden 
akan sütü içecek ve böylece 
ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, 
gece uyanıp tanımadığı bir 
bebeği emzirdiğini farkedince 
onu fırlatıp atar ve boşalan 
memesinden çıkan süt de 
gece gökyüzüne fışkırıp akar. 
Hikayeye göre, işte geceleyin 
gökte sönük bir ışıkla pırıldar 
halde gördüğümüz “Süt Yolu” 
(Türkçede Samanyolu) denilen 
kuşak böyle oluşmuştur. 
(Kaynak: Vikipedi).

Şekil 1.1

Samanyolu 
Galaksisi

Kaynak: http://
tr.wikipedia.org

Şekil 1.2

Güneş Sistemine 
Giren Gezegenler 
ve Bunların 
Yörüngeleri.
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Gezegenlerle yıldızlar arasındaki temel fark nedir?

Yerin Şekli ve Boyutları 
Güneş sisteminde yer alan dokuz gezegenden biri olan yerküre (Dünya), üzerinde 
canlıların yaşadığı bilinen tek gezegendir. Diğer gezegenlerde yaşamın olup olma-
dığına ilişkin araştırmalar sürmekte olup Dünya dışında bir gezegende canlıların 
bulunduğu, bugüne kadar kanıtlanamamıştır. 

Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ilk öne süren İyonya’lı filozof Pitagaros 
olmuştur. Daha sonra Aristotales, Dünya’nın ay üzerine düşen gölgesinin daire 
şeklinde olduğunu belirterek, bunu yerkürenin yuvarlaklığının kanıtı olarak gös-
termiştir. 16. yüzyılda Kopernik’in, daha sonrada Keppler’in çalışmaları Dünya’nın 

biçimi ve hareketleri ile ilgili 
önemli bilgilere ulaşmamızı 
sağlamıştır. 18. yüzyılda ger-
çekleştirilen hassas ölçmeler 
sonucunda, yerkürenin kutup-
lardan basık ve küreye çok ya-
kın bir şekilde olduğu saptan-
mıştır. 20. yüzyılın ortalarından 
itibaren uzaydan çekilen fotoğ-
raflarla yerkürenin biçimi kesin 
olarak kanıtlanmıştır. Yerküre-
nin ekvator kesiminden şişkin, 
kutuplardan basık olan kendine 
özgü küremsi şekline “geoid” 
adı verilir.

Dünya’nın küreye benzer yuvarlak biçiminin en önemli sonuçları şu şekilde 
sayılabilir:

•	 Güneş	ışınları,	yeryüzünün	değişik	kısımlarına	farklı	açılarla	düşer.	Kimi	
yerler (ekvator ve çevresi) güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın 
bir açıda alırken, kimi yerlerde (kutuplara yakın yerlerde) bu açı çok fazla 
daralır. Bu da iklim kuşaklarının oluşmasına yol açar.

•	 Güneş	ışınlarının	ulaştığı	yerler	aydınlık,	ulaşamadığı	yerler	ise	karanlıktır.	
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüzün oluşumu 
gerçekleşir. 

Kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşan merkezkaç kuvvetinin etkisiyle 
yerkürenin ekvator kesiminde bir şişkinlik, kutuplarda ise bir basıklık oluşmuştur. 
Basıklık oranının 1/297 olduğu kutuplarda yer çekimi biraz daha fazladır. 

Yapılan hassas ölçümler sonucunda Dünya’nın boyutları ile ilgili şu bilgilere ulaşılmıştır: 
•	 Ekvator	çevresi:	40.070	km
•	 Meridyen	çevresi:	40.009	km
•	 Ekvator	yarıçapı:	6.378	km	
•	 Kutuplar	yarıçapı:	6.357	km	
•	 Yarıçaplar	arasındaki	fark:	21	km	
•	 Dünyanın	yüzölçümü:	510.000.000	km2	
•	 Dünyanın	hacmi:	1.083.320.000	km3
•	 Kutuplarda	basıklık	oranı:	1/297

Dünyanın kutuplardan basıkça, ekvatordan şişkince olmasının nedenini açıklayınız. 

4

Şekil 1.3

Yerkürenin 
Uzaydan 
Görünüşü 

Kaynak: 
www.kaliteli-
resimler.com

Yerküre olarak da adlandırılan 
Dünya’mız “Evren” denilen 
sonsuz gök boşluğu içindeki 
“Güneş Sistemi”nde yer alır. 
Yerküre, ekvatordan şişkin, 
kutuplardan basık, küremsi 
görünümde “Geoid” adlı bir 
şekle sahiptir.

Pozitif bilimler açısından 
evren, gök cisimlerini 
barındıran uzay ve karanlık 
uzayın toplamıdır. 

5
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PARALEL-MERİDYEN, ENLEM-BOYLAM
Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın bulunduğu yerin bilinmesi büyük önem 
taşır. Buna o yerin, coğrafi konumu denir. Bir yerin, bölgenin, ülkenin vb. coğrafi 
konumunu pek çok bilgiyle anlatmak olasıdır.

Bir bölge veya ülkenin, hangi kıtada veya kıtalar arasında bulunduğu, çevre-
sindeki denizler, komşu ülkeler, önemli ticaret yollarına göre durumu, hangi iklim 
kuşağında yer aldığı, farklı ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konu-
mu, o yerin özel konumunu belirler.

Bir bölgenin veya ülkenin, hangi meridyenler ve paralel daireleri arasında bu-
lunduğunu belirten konumuna o yerin matematik konumu adı verilir.

Paralel Daireleri ve Meridyenler
Bir harita veya küreye baktığımızda birbirini dik kesen birtakım çizgiler görü-
rüz. Dünya yüzeyinden geçtiği varsayılan bu çizgilere paralel daireleri ve meridyen 
yayları denir.

Küre şeklindeki Dünya’yı eşit iki parçaya bölen daire “ekvator” olarak ad-
landırılmıştır. Ekvator, her iki kutuptan eşit uzaklıkta bulunan en büyük para-
lel dairedir. Ekvatorun kuzeyindeki kuzey yarım kürede ekvatordan kuzey kutup 
noktasına kadar 90 tane (kuzey paralelleri), güneyindeki güney yarım kürede de 
ekvatordan güney kutup noktasına kadar 90 tane (güney paralelleri) olmak üzere 
180 tane paralel dairesi bulunmaktadır.

Şekil 1.4

Paralel Daireleri (1), Meridyenler (2), Ekvator, Dönenceler (3),  Enlem ve Boylam ile İstanbul’un Konumu (4)
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Paralel daireleri; ekvatordan kutuplara doğru uzanır, aralarında eşit uzaklık 
(111 km) bulunur, kutuplara yaklaştıkça küçülür ve kutuplarda bir nokta haline 
gelirler. 

Meridyenler; iki kutup noktasını birleştiren ve ekvatoru dik olarak kesen 
yarım dairelerdir. Ekvator üzerinde, aralarındaki uzaklık eşit olan (111 km) 
meridyenler, kutuplara uzandıkça birbirine yaklaşır ve kutuplarda bir noktada 
birleşirler.

 Dairenin çevresi 360° olduğundan, aralarında 1’er derecelik uzaklık bulunan 
360 meridyen yayı bulunur. İngiltere’deki Greenwich gözlem evinden geçtiği ka-
bul edilen meridyen yayı başlangıç meridyeni olarak kabul edilir ve 0˚’lik merid-
yen olarak adlandırılır. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan 180 meridyen 
doğu meridyenleri, batısında yer alan 180 meridyen de batı meridyenleri olarak 
adlandırılır. 180°’lik meridyen bir tanedir ve 0°’lik meridyen yayının tam karşı-
sında bulunur.

33°	batı	meridyeninin	karşıtı	hangi	meridyendir?	Neden?

Enlem ve Boylam 
Paralel daireleri ve meridyen yayları arasındaki noktaların yerlerini bulmak için, 
bir derecelik yaylar dakikalara ve saniyelere bölünmüştür. Böylece, üzerinden bir 
paralel dairesi ve meridyen geçmeyen noktaların ekvatora ve başlangıç meridye-
nine olan uzaklığını bulmak kolaylaşır.

Buna göre; yeryüzündeki bir noktanın, ekvatora olan uzaklığının derece, da-
kika ve saniye cinsinden açı değerine enlem denir. Aynı noktanın, başlangıç me-
ridyenine olan uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden açı değerine ise 
boylam adı verilir.

Bir noktanın enlem ve boylamı belirtilirken, hangi yarım kürede olduğu ve başlangıç me-
ridyeninin hangi tarafında bulunduğu da söylenir. Örneğin; İstanbul’un enlem ve boy-
lamı	belirtilirken	41°	00'	16"	kuzey	ve	28°	58'	59"	doğu	olarak	belirtilir.	Böylece	enlem	
ve boylamı (coğrafi koordinatları) verilen bir yer, Dünya üzerinde kolaylıkla bulunabilir. 

Koordinatların hava ve deniz ulaşımında büyük yararı vardır. Denizcilikte, 
koordinatlar yardımı ile sığ, kayalık kesimler ve dar boğazların yerleri kolaylıkla 
bulunur. Hava ulaşımında da uçakların izleyeceği yolun belirlenmesinde koordi-
natlardan yararlanılır. 

Enlem ve boylama göre belirlenen konuma matematik konum denir. Türkiye’nin 
matematik konumu; “Türkiye, 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu merid-
yenleri arasındadır.” şeklinde belirtilir.

Bir yerin enlemi o yerin;
•	 İklimi,
•	 Bitki	örtüsü,
•	 Hayvan	toplulukları,	
•	 Toprak	çeşitleri,
•	 Ürün	çeşitleri,
•	 Yerleşme	özellikleri,
•	 Akarsu	rejimleri,	
•	 Deniz	sularının	özellikleri	üzerinde	etkili	olur.

Dünya’nın merkezinden 1’er 
derecelik açı ile çizilen paralel 
dairelerinin birbirine olan 
uzaklıkları aynıdır; ancak çapları 
ve çevreleri ekvatordan kutuplara 
doğru azalır, kutup noktalarında 
sıfır olur. En büyük paralel daire 
olan ekvatorun uzunluğu 40.070 
km’dir ve 0°lik paralel daire 
olarak gösterilir. En küçük paralel 
daireleri ise, kuzey kutup noktasını 
ve güney kutup noktasını 
oluşturan 90° kuzey paraleli ile 
90° güney paralelidir.
Meridyenlerin uzunlukları 
birbirine eşittir ve her meridyenin 
bir karşıtı vardır. Karşılıklı iki 
meridyen yayı birlikte bir çember 
oluştururlar. Örneğin; İstanbul’un 
üzerinden geçtiği kabul edilen 29° 
doğu meridyeninin karşıtı 151° 
batı meridyenidir.
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Bir yerin boylamı, o yerin yerel saatini belirler. Güneş’in herhangi bir zaman-
daki konumu, çeşitli boylamlarda farklı olduğundan günün saati boylamlara göre 
farklılık gösterir.

YEREL SAAT - ULUSLARARASI SAAT DİLİMLERİ
Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bütün meridyenler 
sırasıyla Güneş’in karşısından geçerler. Yeryüzünde, her bir nokta için, Güneş’in 
o noktadaki meridyen üzerinden geçmesi ile düzenlenen saate yerel saat denir.

Yerel saatin hesaplanmasında meridyen yayları esas alınır. Aynı meridyen yayı üze-
rindeki her noktada yerel saat aynı iken, farklı meridyen yayları üzerindeki nokta-
ların yerel saatleri farklı olur. Bir noktada yerel saat ayarlanırken, o noktadan geçen 
meridyene güneş ışınlarının dik gelmesi göz önünde tutulur. Güneş, gökyüzünde en 
yüksek	noktaya	geldiği	an,	saatler	tam	12.00’ye	ayarlanır.

Ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, haberleşme ve ulaşımın düzenlenmesi için 
ulusal ve uluslararası saat uygulamalarına gereksinim duyulmuştur.

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü 24 saatte tamamladığı göz 
önünde tutulduğunda, 1 saatte 15 meridyenlik (360° : 24 = 15 meridyen) bir me-
safe aldığı, bir derecelik meridyen yayının dönme hızının da yaklaşık 4 dakika 
olduğu saptanır.

Dünya üzerinde saat farklılıklarından doğan karışıklıkları önlemek için, 
Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır. Buna göre, her 15 meridyenlik bölüm bir 
saat dilimi olarak kabul edilmiştir. Aynı saat diliminde yer alan her yerde aynı 

saat ayarı kullanılır. Başlangıç saat dilimi (“0” numaralı dilim)  olarak  7 1
2
° doğu 

ve  7 1
2
° batı meridyenleri arası kabul edilmiş, diğer saat dilimleri de buna göre 

ayarlanmıştır.
Bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan belirli bir yerden geçen meridyen esas 

alınarak ayarlanan saat düzenine ulusal saat denir. Türkiye’de, İzmit yakınların-
dan geçen 30° doğu meridyeni esas alınmış ve “Doğu Avrupa Saat Dilimi” olarak 
anılan 2 numaralı saat dilimi ulusal saat olarak belirlenmiştir.

Bir yerin yerel saatini o yerin hangi özellikleri belirler?

İnternetten evren ve yerküre ile ilgili bilgilere ulaşarak bunları gözden geçiriniz. 

Birkaç noktanın koordinatlarını saptayarak enlem ve boylamlarını bulup harita 
üzerinde gösteriniz.

Günlük yaşamımızda yerel 
saatin kullanılması pratikte 
pek mümkün değildir. 
Yurdumuzda yerel saat, 
sadece dini törenlerin 
zamanlarının saptanmasında 
kullanılmaktadır. Çünkü 
İslamiyet’te namaz, ezan, oruç 
vb. ibadet zamanları Ay’ın 
hareketleriyle ve Güneş’in 
doğuş ve batışına göre 
ayarlanmaktadır.

Meridyenler ve paralel 
daireleri kullanılarak bir 
yerin enlem ve boylamı 
belirlenebilir ve matematik 
konumu bulunur.
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İNSAN VE İÇİNDE YAŞADIĞI YAKIN ÇEVRESİ

Toplum Hayatı
İnsanlar doğdukları andan itibaren toplum içinde yaşarlar. Toplumu oluşturan 
en küçük temel birim olan aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur (çekirdek aile). 
Bazı ailelerde, nene, dede, amca, hala gibi yakın akrabalar da bulunur (geniş aile).

İnsan yaşamında en önemli topluluklardan bir diğeri okuldur. Herkesin uyma-
sı gereken kuralların geçerli olduğu okullar, aile ile birlikte ilk eğitim ve öğretimi-
mizi aldığımız kurumlardır.

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, çeşitli gereksinmelerinin karşı-
lanması gerekir. İnsanlar tüm gereksinmelerini tek başlarına karşılayamayacakları 
için toplu halde yaşamak zorundadırlar. Bu amaçla, aralarında iş bölümü yapar, 
dayanışma içinde olurlar. Toplum yaşamının barış ve güvenlik içinde devamlılı-
ğı sosyal davranış kuralları adı verilen kurallar ve yazılı bazı kurallarla sağlanır. 
Yazılı kurallar; anayasa, yasa ve yönetmelik gibi hukuk kurallarıdır. Toplumda 
kendiliğinden doğan, kuşaktan kuşağa geçen, gelenek ve görenekler, ahlak ku-
ralları ve görgü kuralları gibi yazılı olmayan kurallar da sosyal davranışlarımızı 
düzenleyen kurallardır.

Yakın Çevremiz
İçinde yaşadığımız çevrede birçok bina, ev, yol vb. bulunur. İki yanında evlerin sı-
ralandığı dar ve kısa yollara sokak, sokakların birleştiği ana yollara da cadde denir. 

Gidiş ve geliş yönlerine ayrılmış geniş caddelere bulvar adı verilir.
Sokak ve caddelerle bunların etrafındaki binalardan oluşan alanlara mahalle, 

birkaç mahallenin birleşmesinden oluşan daha büyük yerleşim alanlarına da semt 
adı verilir. Semtlerin birleşmesiyle oluşan en büyük yerleşme birimi kent (şehir)’dir.

Şekil 1.5

Uluslararası Saat Dilimleri

Kaynak: www.mygeo.info

Anayasa ve yasalar 
(kanunlar), TBMM’de kabul 
edilen ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından sonra 
yürürlüğe giren hukuk 
kurallarıdır. Yönetmelikler 
ise, bir kuruluşun çalışma 
yöntemini belirleyen, bu 
kuruluşta çalışanların 
uyacakları kurallar bütünü 
olup ilgili bakanlıkça kabul 
edilir.
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Yakın çevremizi daha geniş boyutta tanıyabilmek için yöre, bölüm ve bölge 
kavramlarını da bilmek gerekir. İklim, bitki örtüsü, yüzey şekilleri gibi doğal 
özellikler ile nüfus, yerleşme ve ekonomik etkinlikler gibi beşeri ve ekonomik 
özellikler açısından diğer alanlardan ayrılan, fakat kendi içerisinde bir bütünlük 
gösteren en büyük coğrafi birime bölge adı verilir (örnek: Akdeniz Bölgesi). Aynı 
bölgede yer alan, ancak yüzey şekilleri, iklim, bitki örtüsü ile beşeri ve ekonomik 
yönden kendi içinde benzer özellikleri daha çok olan bölgeden küçük alanlara 
bölüm denir (örnek: Antalya Bölümü). Bölüm içinde yer alan, coğrafi özellikleri 
bakımından kendine özgü görünüşü olan en küçük coğrafi birim de yöre olarak 
adlandırılır (örnek; Göller Yöresi).

Toplum hayatını düzenleyen yazılı olmayan sosyal davranış kuralları hangileridir? 
Bu kurallara uyulmamasının yaptırımı nedir?

Çevremizdeki Yerleşim Birimleri
Coğrafyanın önemli bir parçasını oluşturan yerleşim birimleri, insanların gıda, 
çalışma ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı alanlardır. Yerleşmeler genellikle yer 
şekilleri, iklim, toprak, su, bitki örtüsü ve insan faaliyetlerini içeren coğrafi özel-
liklere göre şekillenmektedir.  Bu özelliklere bağlı olarak kırsal ve kentsel yerleş-
meler şeklinde gerçekleşirken büyüklükleri ve karakterleriyle birbirlerinden fark-
lılaşırlar. En küçük yerleşme birimleri kırsal özellik gösteren ve köy altı yerleşme 
birimi olan kom ve mezralardır. Hayvancılıkla uğraşan ve birkaç evden oluşan 
yerleşmelere kom, gene birkaç evden oluşan ancak tarım ile uğraşan kır yerle-
şimlerine ise mezra denir. Dağınık veya toplu köy yerleşmeleri ise kırsal özellik 
gösteren yerleşme alanlarının en büyüğüdür. 

Nüfusunun büyük bir bölümü ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili 
işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklere bağlı kırsal niteliklerin olmadığı 
kasaba ve kentler şehir yerleşmelerini oluştururlar. Pazar, mağaza, çarşı gibi alış-
veriş merkezlerinin bulunduğu, köyden daha büyük yerleşme birimlerine kasaba 
adı verilir. Kasabadan daha büyük olan, çeşitli ekonomik etkinliklerin yapıldığı, 
ulaşım bakımından gelişmiş yerleşme birimlerine de kent (şehir) denir. Kentlerde 
yaşayan halk, devlet dairelerinde, bankalarda, çeşitli özel kurumlarda çalışarak 
veya ticaret yaparak geçimini sağlar. Kentsel yerleşmeleri, kırsal yerleşmelerden 
ayıran diğer bir özellik ise sosyal ve kültürel faaliyetlerin bulunması ve organize 
bir şekilde yürütülmesidir.

Ülkemizde Yönetim
Ülkemizin	yönetim	biçimi,	Üniter	Devlet	yapısına	sahip	olup	Cumhuriyet	ilkeleri-
ne göre belirlenmiş, halkın egemenliğine dayalı yönetim şeklini oluşturmaktadır. 
Bu yönetim biçiminde halk yasama organında yer alan milletvekillerini ve Cum-
hurbaşkanını kendisi seçmektedir. 1982 Anayasası’na göre önceleri sadece millet-
vekilleri halk tarafından seçilirken, 2007 yılında yapılan bir takım düzenlemelerle 
birlikte 10 Ağustos 2014 tarihinde Türk siyasi tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı da 
halk tarafından seçilmeye başlanmıştır.  21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile 
16/4/2017 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda 1982 Anayasası değiştirilmiş 
ve buna göre 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik-
lerle birlikte yönetimin uygulanması, merkezi idare (merkezi yönetim) ve mahalli 
idareler (yerel yönetim) olmak üzere iki şekilde gerçekleşmeye devam etmektedir.
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Ülkemizde nüfus yerleşmesi, 
kır ve şehir yerleşmeleri 
şeklinde görülür. Kır 
yerleşmelerinin en 
küçükleri çoğunlukla Güney 
Doğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerimizde bulunan köy 
altı yerleşmelerinden kom 
ve mezralardır. Hayvancılıkla 
uğraşan ve birkaç evden 
oluşan yerleşmelere kom, 
gene birkaç evden oluşan 
ancak tarım ile uğraşan kır 
yerleşmelerine ise mezra 
denir. Bunların yanı sıra, 
genellikle yazları hayvanları 
otlatmak amacıyla yüksek 
yerlerde geçici olarak 
yerleşilen ve çadırlarda 
yaşanılan yaylalar ile çiftlik, 
dam ve divan gibi birkaç 
yapıdan oluşan köy altı 
yerleşmeleri de bulunur. 
Dağınık veya toplu köy 
yerleşmeleri ise kırsal 
yerleşme alanlarının en 
büyüğüdür.
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Merkezi İdare:	 Ülkemizde;	 egemenlik	 erklerinden	 Yasama	 (kanun	 yapma)	
yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Yürütme (yasa-
ları uygulama) yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılırken, Yargı (yasalara 
uymayanları yargılama) yetkisi de Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mah-
kemelerce kullanılır. 16 Nisan 2017 tarihli referandumla yapılan anayasa deği-
şikliğiyle, daha önce “merkezi idarenin en üst temsilcisi Cumhurbaşkanı’dır. 
Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk halkının 
birliğini temsil eder. Aynı zamanda Anayasanın uygulanmasını ve devlet kurum-
larının uyum içinde çalışmasını gözetir.  Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yü-
rütmenin başıdır. Bakanlıklar arası işbirliğini ve yasaların uygulanmasını göze-
tirken Bakanlar Kurulu’na Başkanlık eder. Bakanlar Kurulu ’da ülkeye ait önemli 
kararların alındığı, hükümetin hareket şeklinin belirlendiği kuruldur. Her bakan, 
kendi bakanlığı ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlar” şeklinde uygulanan 
merkezi yönetim sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak değiştirilmiştir. Bu 
sistem de tıpkı parlamenter sistem gibi, demokratik bir hükümet modelidir. Halk, 
Cumhurbaşkanı’nı da, Meclis’i de kendisi seçer. Bu sistemde Cumhurbaşkanı 
doğrudan halka karşı sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde hiçbir kişi veya 
makam aynı anda hem yasama hem de yürütme organında görev alamamakta 
olup, TBMM sadece yasama işlevini, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki yü-
rütme ise sadece hükümet etme işlevini yerine getirmektedir. Bu nedenle bakan 
olarak atanan milletvekilinin milletvekilliği düşmektedir. Dolayısıyla, bu sistem-
de Cumhurbaşkanı ve bakanlar yasama faaliyetlerinde bulunamamaktadır. Cum-
hurbaşkanlığı Sistemi’nde sadece milletvekilleri kanun teklifi verebilmektedir ve 
milletvekilleri böylece kanun yapma ve yürütmeyi denetleme gibi sorumlulukla-
rını daha etkin yerine getirebilmektedir.

Anayasamıza göre merkezi idare işlerinin daha kolay yürütülebilmesi için ku-
ruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılabilir. Bu kapsamda, 
il ve ilçelerde bakanlıklara bağlı taşra kuruluşları oluşturulmuştur. Köylerde de dev-
let işlerinin yürütülmesinden köy yönetimleri yetkili ve sorumludurlar.

Ülkemiz,	81	ile	(vilayete)	ayrılmıştır.	İl	yönetiminin	başı	Vali’dir.	Valiler,	illerinde	
yasaları, yönetmelikleri, ve hükümetin aldığı kararları uygulamakla görevlidirler. İl 
merkezlerinde bulunan il müdürlükleri, bağlı oldukları bakanlığa ait hizmetlerin 
yürütülmesinden sorumludurlar. İller, yönetim bakımından ilçelere ayrılırlar. İlçe 
yönetiminin başında kaymakam bulunur. Kaymakamlar, bulundukları ilin valisine 
bağlı olarak ilçelerinde tüm devlet işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlarlar.

İlçelerden	sonra	gelen	idari	yapılanma	mahalle	ve	köylerden	oluşmaktadır.	Fa-
kat Büyükşehir Belediyesi statüsü olan yerleşmelerde köy statüsü yoktur. 6360 sa-
yılı kanun ile Büyükşehir Belediyelerinde köy statüsü kaldırılmış, bu yerleşmeler 
mahalle olarak belirlenmiştir. Büyükşehir olmayan illerde, köy ve mahalle statüsü 
işlemektedir. Muhtarlar köy ve mahalle yönetiminin başı ve devletin temsilcisidir. 
Köylerde ve mahallelerde yasaların, yönetmeliklerin ve hükümetin aldığı kararla-
rın uygulanmasından muhtar ve ihtiyar heyeti sorumludurlar.

Ülkemizde hangi mahkemelerin bulunduğunu ve görevlerini araştırınız.

Mahalli İdare: Anayasamıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkı-
nın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkile-

Bir şehrin, kasabanın veya 
büyük köyün bölümlerine 
mahalle denir. Mahallelerin 
yönetim organları, muhtar 
ve ihtiyar heyetidir. Halk 
tarafından seçilen ve 
mahallelerinde yaşayanların 
gereksinmelerinin 
karşılanmasında yardımcı 
olmak için çalışan mahalle 
yönetimi de yerel yönetime 
örnek gösterilebilir. Ancak, 
tüzel kişilikleri ve kendilerine 
özgü bütçeleri olmadığından, 
doğrudan hizmet 
üretemezler, hizmetlerin 
gerçekleştirilmesinde aracılık 
yaparlar.

9
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ri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bu kuruluşlar yerin-
den	yönetim	ilkesine	dayanılarak	yerel	yönetim	olarak	da	adlandırılırlar.	Ülkemiz-
deki yerel yönetim kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve köyler-mahallelerdir.

İl özel idareleri, ilin kurulmasına dair kanunla kurulurken görev ve sorumlu-
lukları, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kurulu-
şun temel amacı il halkının ortak gereksinmelerini karşılamaktır. İl Özel idarele-
rinin karar organı halkın seçtiği temsilcilerden oluşurken, idari ve mali özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişiliğini ifade etmektedir. İl genel meclisi ve il encümeni il özel 
idaresinin organlarını oluştururken Vali başkanlık yapmaktadır. 6360 Sayılı On 
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsa-
mında Büyükşehir Belediyesi statüsündeki illerde İl Özel İdareleri kapatılmıştır. İl 
Özel İdaresinin olmadığı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüm hizmetle-
ri Belediyeler yürütmektedir.

Belediyeler, Cumhurbaşkanı kararıyla belirli esaslar doğrultusunda kurulur-
lar. Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’nun 4. Maddesine göre toplam nüfusu 750.000’den fazla olan 
illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Bu kap-
samda 12/11/2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı kanun kapsamında 14 ilin 
daha Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanması ile ülkemizdeki Büyükşehir Be-
lediyesi sayısı 30’a ulaşmıştır. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi statüsü ol-
mayan il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasındaki hizmet sıkıntılarının 
giderilmesi amacıyla Bütünşehir Yasası taslağı hazırlanmaktadır. Bu yasa taslağı-
nın onaylanması ve yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı belediyelerin görevleri ve 
sorumluluk alanları yeniden belirlenmiş olacaktır. 

Belediye örgütü; belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve bele-
diye müdürlüklerinden oluşur. Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde, 5216 Sayılı Kanunun 7.maddesinde belir-
tilmiştir.  Genel olarak bulundukları yerin yol, su, kanalizasyon, yeşil alan, doğal-
gaz, şehir içi toplu taşıma gereksinmelerini gidermek ve halkın yararına yönelik 
çeşitli sosyal, kültürel, sağlık vb. hizmetlerini yerine getirmek üzere çalışırlar.

Köyler ve Mahalleler, en küçük yerel yönetim birimleridir. Köylerde ve ma-
hallelerde muhtarlar, devletin temsilcisi olmakla birlikte, kendisini seçen köy hal-
kının çeşitli gereksinmelerini karşılamak amacıyla ihtiyar heyetiyle birlikte hiz-
met ederler. Bir köyün başka bir ile ve ilçeye bağlanması İçişleri Bakanlığı’nın 
kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile gerçekleşir. Yeniden köy kurulması veya 
yerinin değiştirilmesi ise ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak kaydıyla İçişleri 
Bakanlığı’nın kararı ile yapılır.

COĞRAFİ YÖNLER VE YÖN BULMA
Yönler, bilinen bir yere göre başka yerlerin nerede olduğunu anlatır. Kısaca yön, 
“bulunduğumuz yere göre diğer bir yerin bulunduğu taraftır” şeklinde tanım-
lanabilir.

Ana Yönler - Ara Yönler
Yönler; ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) ve ara yönler (kuzeydoğu, kuzeybatı, 
güneydoğu, güneybatı) olmak üzere iki guruba ayrılırlar. İki ana yönün arasında 
kalan ara yönler, arasında oldukları iki yönün adını alırlar.
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Yön Bulmak İçin Kullanılan Yöntemler
Yön bulmada kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

•	 Pusula İle Yön Bulma: Yönlerin en kolay ve en doğru olarak bulunduğu 
yöntemdir. Pusulanın ortasındaki ibrenin renkli ucu her zaman kuzeyi 
gösterir.

•	 Kutup Yıldızı İle Yön Bulma: Kutup Yıldızı (Demirkazık)’ nın bulunduğu 
yön kuzeydir. Buna göre diğer yönler belirlenir.

•	 Güneş’ten Yararlanma: Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu 21 Mart 
ve 23 Eylül günlerinde Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar. 
Bu nedenle, bu tarihlerde bu yöntemle kesin doğru sonuç alınır. Sağ kol 
Güneş’in doğduğu tarafa çevrildiğinde sol kol batıyı, ön taraf kuzeyi, arka 
taraf da güneyi gösterir.

•	 Çubuk ve Gölge Yöntemi:	Ülkemiz	kuzey	yarım	kürede	yer	almaktadır.	Bu	
nedenle, yere dikilen bir çubuğun gölgesinin en kısa olduğu öğle vaktinde 
gölgenin yönü kuzeyi gösterir. Güney yarım kürede ise bunun tam tersi 
olur, yani gölgenin en kısa olduğu zamandaki doğrultusu güneye doğrudur.

•	 Karınca Yuvaları Yardımıyla Yön Bulma: Karıncalar, yuvalarının güney 
kısmına toprak yığarlar. Buna bakarak yön bulunabilir.

•	 Yosunlar Yardımıyla Yön Bulma: Ağaçlar ve kayaların yosun tutan taraf-
ları kuzeyi gösterir. Bundan yararlanarak yön bulunabilir.

Ankara ilimize komşu olan illeri yönlerine göre belirtiniz.

İNSANIN ÜZERİNDE YAŞADIĞI FİZİKİ ÇEVRE
Yerkürenin yüzeyi karalar ve denizlerle kaplıdır. İnsanların üzerinde yaşadığı 
karaların bulunduğu bölüme taş küre (litosfer), okyanus ve denizlerin kapladığı 
bölüme de su küre (hidrosfer) adı verilir. Taş küre ile su küreyi çepeçevre sa-
ran hava tabakası da yerkürenin bir diğer bölümü olan hava küre (atmosfer)’yi 
oluşturur.

İnsanlar, taş kürenin yer kabuğu denilen en üst katmanının üzerinde ve hava 
kürenin en alt bölümünün içinde yaşarlar. Doğal olarak, yaşadığı yerin çevresin-
deki su küre de insan yaşamında önemli yer tutar.

Yönler Pusula

Şekil 1.6 Şekil 1.7

Türkiye’nin coğrafi konumunu 
yönlerle belirtirken; 
“Türkiye’nin kuzeyinde 
Karadeniz, kuzeydoğusunda 
Gürcistan, doğusunda 
Ermenistan, Azerbaycan 
ve İran, güneydoğusunda 
Irak, güneyinde Suriye ve 
Akdeniz, batısında Ege Denizi, 
kuzeybatısında da Yunanistan 
ve Bulgaristan yer alır.” 
şeklinde bir anlatım kullanılır.
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Yer Kabuğunun Yapısı
Yerküre, etrafını saran atmosfer ve çukur yerlerini dolduran hidrosfer dışında iç 
içe üç küreden oluşur. Geosfer denilen bu kürelerin kalınlıkları, yoğunlukları ve 
bileşimleri birbirinden farklıdır. Yoğunlukları Dünya’nın merkezine doğru artan 
bu üç geosfer şunlardır:

•	 Yer Kabuğu: Kalınlığı ortalama 35 km’ dir.
•	 Manto: Yer kabuğunun bitiminden yaklaşık 2900 km’ye kadar devam eden 

bu küre ağır maddelerden oluşmuştur.
•	 Çekirdek: Manto’nun altında, Dünya’nın merkezine kadar inen bölümdür.
Yer kabuğunda derinliklere inildikçe sıcaklık, ortalama her 33 metrede 1C° 

artar. Dünya’nın merkezinde sıcaklık 2500 C° civarındadır.

Yer Kabuğunun Oluşumu
Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili teorilerin en kabul göreni olan Büyük Patla-
ma (Big Bang) kuramına göre; Evren, 15 milyar yıl önce büyük bir patlama sonu-
cu, çok yüksek sıcaklıktaki bir yapıdan oluşmuştur. Daha sonra, galaksiler ve gü-
neş sisteminin oluşumu gerçekleşmiş, yerküre de güneş sistemi içinde bir gezegen 
olarak yer almıştır. Kızgın gazlardan oluşan yerküre uzun bir zaman dilimi içinde 
yüzeyden itibaren soğumaya başlamış, en üst kısmı tamamen soğuyarak sert bir 

Şekil 1.8

Yerin Katmanları

Kaynak: www.cografyaokulu.net

Büyük Patlama Kuramı’nı 
ünlü İngiliz bilim adamı 
Stephen Hawking 
sistemleştirmiştir. Uzay 
çalışmalarıyla ulaşılan 
bilgiler de bu kuramı 
doğrulamaktadır. İsviçre’de 
Cern Araştırma Merkezi’nde 
bu kuram ile ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir.
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kabuk (yer kabuğu) oluşmuştur. Yer kabuğu, koruyucu bir görev yaptığı için iç 
kısımların soğumasını engellemiştir.

Kıtalar ve okyanuslar ile yüzey şekillerinin oluşumu jeolojik devirler olarak 
adlandırılan çok uzun bir süreçte gerçekleşmiş, yer kabuğunun çeşitli etkenlerle 
biçim değiştirmesi sonucu yer yüzeyi bugünkü şeklini almıştır.

Yer kabuğunun tarihi;
•	 İlkel	zaman	(Prekambrien	ve	Arkeen),
•	 Birinci	zaman	(Paleozoik),
•	 İkinci	zaman	(Mezozoik),
•	 Üçüncü	zaman	(Tersiyer),
•	 Dördüncü	zaman	(Kuaterner)	olarak	beş	“jeolojik	devir”	e	ayrılmıştır.
Yer kabuğu kayalardan, kayalar da minerallerin bir araya gelmesinden oluş-

muştur. Kayalar, oluşum biçimlerine göre üç grupta toplanır:
•	 Püskürük (Mağmatik) Kayalar: Dünya’nın iç kısımlarında bulunan kız-

gın maddelerin yer kabuğu içine sokulması ya da yeryüzüne püskürerek 
yığılması, zamanla katılaşıp soğuması sonucu oluşan kayaçlardır. Andezit, 
bazalt, granit ve tüfler bu gruptaki kayalardandır.

•	 Tortul Kayalar: Denizlerde, göllerde, akarsu boylarında ve çöllerde tortu-
lanma yoluyla kat kat birikme ya da çökelmelerle oluşurlar. Kaya tuzu, jips, 
kumtaşı, kil taşı, kalker, tebeşir ve konglemera bu gruba girer.

•	 Başkalaşmış (Metaformik) Kayalar: Tortul ya da püskürük taşların artan 
basınç ve ısı yüzünden içlerine başka maddeleri de alarak veya almadan 
özelliklerinin değişmesiyle oluşan kayalardır. 

Güneş	sisteminin	oluşumu	ile	ilgili	bilgiler,	1.	ünitede	“Yer	Yuvarlağı	ve	Evren”	bö-
lümünde daha geniş şekilde verilmiştir.

Yer kabuğunun yapısı ile yer altı zenginlikleri arasında bir ilişki var mıdır? Araştırınız.

Karalar ve Denizler
Yerkürenin yüzeyinde ana kabarıklıklar (karalar) ve ana çukurluklar (denizler) 
yer alır. Karalar ve denizler arasında büyük yükseklik farkı vardır.

Yeryüzünün toplam alanı 510 milyon km2 dir. Bunun 361 milyon km2 sini (% 
71’ ini) denizler, 149 milyon km2 sini de (% 29’unu) karalar oluşturur. Karalar ve 
denizler güney ve kuzey yarım kürelerde eşit olarak dağılmazlar. Karaların çoğu 
kuzey yarım kürede, denizlerin çoğu ise güney yarım kürede toplanmıştır.

şekil 1.9: 

11
Karaların en yüksek noktası, 
8882 m yüksekliğinde olan 
ve Asya kıtasındaki Himalaya 
Dağları’nda bulunan Everest 
tepesidir. Denizlerin en derin 
yeri ise Büyük Okyanusta 
Filipin Çukuru’nda bulunan 
10800m derinlikteki Mariana - 
Emden derinliğidir.

Şekil 1.9

Kara ve Denizlerin 
Dağılımı
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Kendine bağlı yarımadalarla birlikte büyük kara kütlelerine kıta denir. Dün-
ya üzerindeki kıtalar (büyüklüklerine göre); Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney 
Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya (Okyanusya) ’dır.

Etrafı sularla çevrili kıtadan küçük kara parçasına ada, birbirine yakın adalar 
topluluğuna takımada, üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına da yarımada denir.

Anakaraları birbirinden ayıran geniş su kütlelerine okyanus denir. Yerküre-
de (büyüklüklerine göre); Büyük Okyanus (Pasifik), Atlas Okyanusu (Atlantik) ve 
Hint Okyanusu olmak üzere 3 okyanus bulunur.

Denizler, okyanusların kara içlerine doğru sokulmuş kollarıdır. Okyanuslar 
denizlerden çok daha büyük ve derindir. Bazı denizler birbirlerine veya okyanus-
lara boğazlar  (kara parçaları arasında bulunan, denizleri birbirine bağlayan dar 
su geçidi) ile bağlanmıştır.

Denizler, bulundukları yere göre kenar deniz veya iç deniz olarak tanımlanır. Ke-
nar denizler, kıtaların kenarlarında bulunurlar ve okyanuslardan derinliği az olan deniz 
bölümleriyle veya adalarla ayrılırlar (Baltık Denizi gibi). Kıta içlerine sokulmuş, okya-
nuslarla bağlantıları dar boğazlarla sağlanan denizlere de iç deniz denir (Akdeniz gibi).

Denizin karaya doğru yaptığı büyük girintiye körfez, daha küçük girintiye de 
koy adı verilir. Dağların denize dik uzandığı Ege Denizi kıyılarımız çok girintili 
çıkıntılı olup birçok koy ve körfeze sahiptir.

Başlıca kıyı tiplerinin adlarını ve özelliklerinin neler olduğunu araştırınız.

YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU
Yer kabuğunun oluşumu ve yeryüzünün üzerinde yaşadığımız bölümünün şekil-
lenmesi çok uzun bir süreçte gerçekleşmiştir. Yer kabuğunun yüzeyinde görülen 
değişik şekiller yer şekilleri (yüzey şekilleri) olarak adlandırılır. Yer şekilleri, iç kuv-
vetler ve olaylarla dış kuvvetlerin ve olayların etkisi altında yeryüzünün biçim 
değiştirmesi, şekillenmesi sonucu oluşmuşlardır.

Kıta kütlesinin deniz altına 
doğru 200m derinliğe kadar 
devam ettiği sahaya şelf (kıta 
sahanlığı), karaların denizle 
birleştiği yere kıyı (sahil), 
kıyıların uzanışında ileriye 
doğru çıkıntı yapmış, karanın 
denize doğru uzanmış kısmına 
da burun adı verilir.

Şekil 1.10

Kıtalar ve Okyanuslar

Kaynak: (http://www. sosyalcim. org)

12
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Enerjisini yerin merkezinden alan kuvvetlere iç kuvvetler; enerjisini Güneş’ten 
alan kuvvetlere de dış kuvvetler adı verilir. İç olaylar iç kuvvetlerin, dış olaylar da 
dış kuvvetlerin etkisiyle oluşurlar.

İç Kuvvetler ve İç Olaylar
Dağ oluşumları, volkanik olaylar ve depremler gibi yerin iç enerjisinin sonuçları 
olan iç kuvvetler genellikle yapıcıdırlar ve yer kabuğunu oluşturan şekilleri mey-
dana getirirler.

Orojenez: Dağ oluşumu demektir. Yer kabuğunun oynak yerlerinde tabakaların 
kıvrılmaları sonucunda dağların oluşması “orojenez” diye adlandırılır. Dış olaylarla 
aşındırılan yer kabuğu yeni bir şekil alırken, bir taraftan da aşındırılan maddeler çu-
kur yerlerde ve derinlerde birikir. Yer kabuğunun esnek olduğu bölümlerdeki birikme 
alanlarına “Jeosenklinal” denir. Bu birikme alanları yan basınçlara uğradığında sıkışır, 
kıvrılır ve birbirini izleyen sıradağları oluşturur. Yan basınçlarla oluşan yer kırıklarına 
“fay”; yer kabuğunun kırılmalar sonucunda çevresine göre yüksekte kalan bölümleri-
ne “horst”; horstlar arasında kalan çöküntü alanlarına da “graben” adı verilir.

Epirojenik Hareketler: “Kıta oluşum hareketleri” olarak da adlandırılan di-
key yönlü bu hareketlerle, yer kabuğunun üzerinde geniş alanlı kubbeleşmeler ve 
büyük yayvan çukurlaşmalar oluşur. Söz gelimi, epirojenik hareketler sonucunda 
İskandinavya’da yükselmeler görülürken Almanya ve Hollanda’da çökmeler ol-
maktadır. Epirojenik hareketler, denizin karalara doğru ilerlemesi (transgresyon) 
ve denizin karalardan geriye doğru çekilmesi (regrasyon) olaylarına neden olurlar.

Volkanizma: Yer kabuğunun altında bulunan mağmanın yeryüzüne çıktığı 
yerlere “volkan” denir. Volkanlar koni şeklinde tepelerdir. Her volkanın bacası ve 
krater adı verilen ağzı vardır. Volkanların püskürttüğü maddelere “lav” denir.

Depremler: Yer kabuğunun doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hare-
ketleri sonucu hissedilen sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşumlarına göre 
üç gruba ayrılırlar:

Volkanik Depremler: Volkanların püskürmelerine bağlı olarak oluşan yer 
sarsıntılarıdır.

Tektonik Depremler: Yer kabuğunun bir bölümünün yanlara ve yukarıya 
doğru yer değiştirmesi, kırılması ve kıvrılması sonucu oluşan depremlerdir.

Çöküntü Depremleri: Eriyen kütlelerin (kaya tuzu, jibs vb.) bulunduğu yer-
lerde oluşurlar. Kolay eriyen kütlelerin oluşturduğu kayaları suların eritmesi so-
nucunda yer altındaki mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan sarsıntılardır.

Şekil 1.11

Cleveland 
Volkanının Patlama 
Anı

Kaynak: http://en.wikipedia.org

Depremler, sarsıntıları 
saptayıp bunları kaydeden 
sismograf adlı araçlarla 
ölçülür. Depremin büyüklüğü 
Rihter ölçeği adı verilen 
ölçekle belirlenir.
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Depremlerin meydana geldiği yer altındaki noktaya iç merkez, yeryüzünde 
depremin iç merkeze en yakın olduğu noktaya da dış merkez denir. İki merkez 
arasındaki derinlik de odak derinliği olarak adlandırılır.

Ülkemizdeki deprem bölgeleri nerelerdedir? Araştırınız.

Dış Kuvvetler ve Dış Olaylar
Oluşum esasları yerin yüzeyinde olan rüzgarlar, akarsular, buzullar, güneş ışınları, 
dalgalar ve akıntılar dış kuvvetleri ile oluştururlar. Bu dış güçler, yer kabuğunu 
aşındırır, aşındırma ile kopardıkları maddeleri taşır ve bunları çukur yerlere dol-
dururlar. Bu şekilde, yüksek yerleri yontup, alçak yerleri de doldurarak yer kabu-
ğundaki yükselti farklarını azaltmaya, yeryüzünü düzleştirmeye çalışırlar.

Dış kuvvetler, yer kabuğunun her tarafında aynı ölçüde etkili olamazlar. Çöllerde 
daha çok sıcaklık farklılığı ve rüzgarlar etkili olurken, çok yüksek yerlerde ve kutup 
bölgelerinde buzullar, deniz kıyılarında dalgalar ve akıntılar, bunların dışında kalan 
kesimlerde de akarsular daha etkilidirler. Dış kuvvetlerin neden olduğu çözülmeler, 
göçme ve kaymalar, aşındırmalar, taşımalar ve biriktirmeler yer kabuğunun şekil-
lenmesini sağlarlar. Dış kuvvetlerin oluşturduğu dış olayların başlıcaları şunlardır:

Çözülmeler: Kayaların dış kuvvetlerin etkisiyle ufalanıp dağılmasına “çözül-
me” denir. Çözülen kayaların erimesi, çürümesi, dağılması ve parçalanması so-
nucunda yeryüzünde ufalanmış taşlar örtüsü ve bunlardan oluşan toprak ortaya 
çıkar. Kayaların yapısal değişikliğe uğraması, kimyasal ve mekanik çözülme adı 
verilen iki farklı şekilde gerçekleşir. Kimyasal çözülmeler, suların ve havadaki gaz-
ların etkisiyle kayaların eriyip dağılması sonucunda; mekanik çözülmeler ise gün-
lük sıcaklık farklarının ve rüzgarların etkisiyle kayaların çatlaması ve yarılması, 
bazen de bitkilerin kökleriyle kayaları parçalaması sonucunda oluşurlar.

Yer Göçmeleri ve Kaymalar: Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olaylardan 
biri de toprak kaymaları ve göçmelerdir. Toprak tabakaları yer değiştiriyorsa buna 
“toprak kayması”, toprak tabakalarıyla birlikte kayalar da yer değiştiriyorsa buna 
da “göçme” veya “heyelan” denir. Toprak göçmeleri ve kaymalarını dört etken ko-
laylaştırır. Bunlar; su, toprağın eğimi, toprağın veya kayanın yapısal özelliği ile yer 
çekimi olarak sayılabilir. Şiddetli depremler de göçme ve kaymalara yol açarlar.

Toprak Erozyonu: Toprağın rüzgar ve su gibi doğal güçlerin etkisiyle başka 
bir yere sürüklenmesidir. Suların oluşturduğu erozyona su erozyonu, rüzgarların 
oluşturduğu erozyona da rüzgar erozyonu denir.

Toprak erozyonu ile bitkilerin yetişmesi ve suyu tutması açısından önemi bü-
yük olan topraklar kaybolur. Toprakların ortadan kalktığı yerler bitki örtüsü ba-
kımından çok fakirdir.

Akarsuların Etkileri: Akarsuların şekillendirici etkileri üç farklı olayla ger-
çekleşir; aşındırma, taşıma ve biriktirme.

•	 Aşındırma: Kimyasal ve mekanik yoldan olur. Akarsuların, kayaların için-
deki kolay eriyen mineralleri eritip beraberinde sürüklemesine “kimyasal 
aşındırma”; akarsuların yataklarından kopardıkları toprak ve diğer mad-
deleri sürüklemesine de “mekanik aşındırma” denir. Mekanik aşındırma, 
su miktarı, akış hızı ve yüzeyin direnciyle doğrudan ilgilidir. Akarsuyun 
taşıdığı su miktarı ve hızı ne kadar fazlaysa aşındırma da o kadar fazla olur. 
Akarsuların aşındırması sonucunda çentik vadiler, boğaz vadiler, geniş ta-
banlı vadiler ve yatık yamaçlı vadiler oluşur.

İlerideki	 sayfalarda,	 “Başlıca	Yüzey	Şekilleri”	bölümünde	 vadi	 türleri	 şekilleriyle	
gösterilmiştir.
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Çöllerde gün içinde sıcaklık 
farkının fazla olması ve 
kuraklık nedeniyle daha çok 
mekanik çözülme görülür. 
Bu nedenle, çöller kumlarla 
ve rüzgarların sürükleyip 
biriktirmesi sonucunda oluşan 
kumullarla kaplıdır.
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• Taşıma: Akarsular, yatakların-
daki ve yamaçlardan kopardık-
ları maddeleri taşırlar ve bun-
ları güçlerinin bittiği bir yerde 
biriktirirler. Bir akarsuyun taşı-
ma gücü, taşıdığı su miktarı ve 
hızıyla doğru orantılıdır.

•	 Biriktirme: Akarsuların hız-
ları azalınca taşıma güçleri 
de azalır ve taşıdıkları mad-
deleri biriktirmeye başlarlar. 
Bu biriktirmeler sonucunda; 
dağ ovaları, dağ eteği ovaları, 
taban seviyesi ovaları ve delta 
ovaları oluşur.

Çöl alanlarında kimyasal çözülmenin yetersiz olmasının nedenini açıklayınız.

Yer Altı Sularının Etkileri: Yer altı suları ve kaynaklar da aşındırma, taşıma ve 
biriktirme olaylarına neden olurlar. Karstik alanlarda polye, lapya, obruk ve düden 
gibi karstik şekilleri oluştururlar. Yer altı sularının erittikleri maddeleri taşımaları 
ve bazı yerlerde çökeltmeleri sonucunda oluşan travertenlerin en ilginç örnekle-
rinden biri Denizli’deki Pamukkale Travertenleri’dir. Sarkıt, dikit, sütun, saçak gibi 
şekiller de yer altı sularının çökeltmesiyle oluşurlar.

Rüzgarın Etkileri: Kurak bölgelerin şekillenmesinde dış etmenlerin en önem-
lisi rüzgarlardır. Rüzgarların şekillendirme etkileri, aşındırma, taşıma ve birik-
tirme yoluyla gerçekleşir. Rüzgarların aşındırmasıyla kovuklar, masa ve mantar 
kayalar oluşur. Rüzgarların taşıma gücünün azaldığı yerlerde taşıdığı maddeleri 
biriktirmesiyle de kumullar, kum örtüleri ve löslü topraklar oluşur.

Dalga ve Akıntıların Etkileri: Dalgalar ve akıntılar da aşındırma, taşıma ve 
biriktirme yoluyla yer kabuğunu şekillendirirler. Dalgaların aşındırmasıyla yalı-
yar (falez); biriktirmesi yoluyla da kıyı seti, kıyı oku, tombolo, lagün gibi kıyı şe-
killeri oluşur. Kıyılar, dalgaların ve akıntıların etkisiyle sürekli olarak şekil değiş-

Şekil 1.12

Yüzey Akışı ve Su 
Erozyonu

Kaynak: (htpp:// www.etoplum.com)
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Dağ Eteği 
Ovası

Delta Ovası

Şekil 1.13 Şekil 1.14

Karstik alanlarda kireç taşlarının 
erimesi sonucu oluşan büyük 
düzlüklere “polye”; oluk 
biçimindeki küçük şekillere de 
“lapya” denir. Yer altına akan 
suların oyup oluşturduğu derin 
kuyular “düden”; baca veya 
kuyu biçiminde ve dik yamaçlı 
çukurlar da “obruk” olarak 
adlandırılır. “Travertenler” ise 
karstik alanlardan çıkan suların 
buharlaşması sonucunda içindeki 
kirecin çökelmesiyle oluşan 
gözenekli taşlardır.
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tirirler. Ancak, farklı kıyı tiplerinin oluşmasında yüzey şekillerinin çeşitliliği en 
önemli etmen olarak ortaya çıkar, yani yer şekillerinin özelliklerine bağlı olarak 
değişik kıyı tipleri oluşur.

Buzulların Etkileri: Kutup bölgelerinde ve dağların yüksek kesimlerinde ya-
ğışlar kar şeklinde olur ve buralarda karlar erimeyerek üst üste yığılırlar. Erime-
yen, sürekli olarak yerde kalan bu karlara toktağan karlar (kalıcı karlar) adı verilir. 

Buzullar, bir yandan da biriktirerek yeryüzünün şeklini değiştirirler. Buzulla-
rın, bulundukları yeri oymaları, sıyırmaları, aşındırmaları sonucunda kayalarda 
cilalanmalar, çizilmeler ve kopmalar olur, ileriye doğru sürüklenme gerçekleşir. 
Buzulların hareket etmesiyle U şeklinde vadiler ve sirk adı verilen üç tarafı çevrili 
çanaklar ortaya çıkmıştır. İskandinavya’da olduğu gibi, U şeklindeki vadilere de-
nizin girmesi sonucunda da fiyortlar oluşmuştur.

Şekil 1.15

Biriktirme Sonucu 
Oluşan Kıyı 
Şekilleri

Şekil 1.16

Fiyort Örneği

Kaynak: http// www.cografyadersi.com
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Buzulların kopardıkları ve taşıdıkları kaya parçalarının yığılması ile buzul taş-
lar (morenler) oluşur. Buzulların erimesi sonucunda geride kalan yer şekillerinin 
başlıcaları; oluklar, buz yalakları ve buzul gölleridir.

BAŞLICA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Yer kabuğunun yüzeyinde görülen şekillere yer şekilleri (yüzey şekilleri) adı veri-
lir. Yer şekillerinin başlıcaları; dağlar, ovalar, platolar ve vadilerdir.

Dağlar
Yer	kabuğunun	çevresine	göre	yüksekte	kalan	bölümlerine	dağ	denir.	Üzerinde	
eğimli yerlerin çok, düzlüklerin az olduğu dağlar, yer yüzeyinin en yüksek ve en-
gebeli şekilleridir. Dağlar, kırılmalar, kıvrılmalar veya püskürmelerle oluşurlar. 
Dağlar; şekillerine (görünümlerine) göre tek dağlar ve sıradağlar; yaşlarına göre 
de genç dağlar ve yaşlı dağlar olarak gruplaşırlar.

Yığılmalar veya aşınmalarla oluşan ve çevresindeki çukurca yerlere göre genel-
likle 500 metreden daha az yükseklikte bulunan yer kabartılarına “tepe”; dağlık 
yerlerde, doruk boylarında yer yer görülen, kışın da geçilebilen çukurluklara da 
“geçit” adı verilir.

Türkiye’nin kuzeyinde bulunan 
“Kuzey Anadolu Dağları” ile 
güneyini batıdan doğuya 
kadar kat eden “Toros Dağları” 
Dünya’nın en önemli genç 
dağlarından olan Alp - 
Himalaya kuşağı üzerinde 
bulunurlar.

Şekil 1.17

Türkiye Ovaları ve Gediz Ovası

Kaynak: http:// img.blogcu.com ve http://static. panoramio.com
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Ovalar
Akarsuların hemen yüzeyde aktığı; vadilerle yarılmamış düzlüklere “ova” denir. 
Ovalar oluşumlarına göre; birikinti (dağ ovaları, taşma ovaları, delta ovaları vb.), 
aşınma (peneplen), yükselme (deniz ve göl diplerinin yükselmesiyle oluşan ovalar) 
ovaları olarak üç gruba ayrılırlar.

Ovalar, yüksekliklerine göre de alçak ovalar ve yüksek ovalar olmak üzere iki 
grupta toplanırlar.

Platolar
Akarsu vadileriyle parçalanmış düzlüklerdir. Vadi tabanıyla plato yüzeyi arasında 
büyük bir seviye farkı bulunur. Kimi platolar 100 - 200 m yükseklikte (alçak platolar) 
yer alırken kimi platolar da 1800 - 2000 m yükseklikte (yüksek platolar) bulunurlar.

Şekil 1.18

Ağrı Dağı Resmi ve Uydu Görüntüsü       Kaynak:(http:// :tr. wikipedia.org)

Şekil 1.19

Taşeli Platosu 

Kaynak: http://
alaturka.info
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Şekil 1.20

Colorado Vadisi ve 
Nehri

Kaynak: http://
www.msxlabs.org

Şekil 1.21

Vadi Resimi

Kaynak: https://cografyabilim.wordpress.com/tag/vadi-meltemi-nedir/

Şekil 1.22

Vadi Örnekleri
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Vadiler
Akarsuların veya buzulların oluşturduğu, dağları boyuna ve enine kesen uzun çu-
kurlara “vadi” adı verilir.

Başlıca vadi türleri yukarıdaki şekilde verilmiştir.

1.	 Beşeri	ve	Ekonomik	Coğrafya	kitaplarından	nüfus	ve	yerleşme	özellikleri	ile	ilgi-
li geniş bilgi edinebilirsiniz.

2.	 Türkiye’nin	coğrafi	bölgelerini,	yerleşme	birimlerini	ve	yer	şekillerini	bir	atlas	
üzerinde inceleyiniz.

3.	 Yüzey	şekilleri	ile	ilgili	daha	geniş	bilgi	edinebilmek	için	Genel	Coğrafya	kitapla-
rından yararlanabilirsiniz.

4.	 Bir	Türkiye	haritası	üzerinde	akarsularımızı	ve	havzalarını	gözden	geçiriniz.

HARİTA BİLGİSİNİN ÖNEMİ 
Doğal ortamla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen coğrafya 
biliminde en çok kullanılan araçlardan biri de haritadır. Haritalarda, çeşitli coğ-
rafi bilgiler ve coğrafi olayların dağılışı gösterilir, coğrafi bilgiler somut ve daha 
anlaşılır hale getirilir. Böylece, coğrafyanın temel prensiplerinden biri olan dağılış 
özelliği haritalarla uygulamaya geçirilir.

Harita bilgisi var olmasaydı, coğrafya bilimi bundan nasıl etkilenirdi?

HARİTA VE TÜRLERİ 
Harita: Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, bel-
li bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine geçirilmesidir. Dünya’nın ken-
dine özgü küremsi şekli nedeniyle, yeryüzünün bir zemin üzerine hatasız olarak 
çizilmesi olanaksızdır. Onun için, haritalarda ancak gerçeğe yakın görünümler 
yansıtılabilir. Bu nedenle, bu konuda bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemle-
rin başında iz düşüm esasına dayanan projeksiyonlar gelir.

Projeksiyonlar: Çeşitli iz düşüm metotlarına göre enlem ve boylam ağının bir 
düzleme aktarılmasını sağlarlar. Projeksiyonlarda, önce yerküre üzerindeki ko-
ordinatlar bir düzleme aktarılır. Bu işlem, genellikle düzleme koni ya da silindir 
biçimi verilerek gerçekleştirilir. Her projeksiyonun ayrı özellikleri vardır. Kimi 
projeksiyonlar uzunluğu, kimileri ise açıyı veya alanı korur. Coğrafyada çoğun-
lukla alan koruyan projeksiyonlar kullanılır.

Eş alanlı projeksiyonlarda alan korunduğu için, bu projeksiyonla topoğrafya 
haritalarının çizimi yaygındır. Bu haritalarda alan ve mesafe ölçümleri yapılır. 
Projeksiyonlardan yararlanarak harita çizimi ile uğraşan bilim dalına Kartoğraf-
ya adı verilir.

Haritaların ölçekleri, çizilecek haritanın özelliğine göre değişir. Ayrıca, çizile-
cek haritanın amacına ve kapsamına uygun ölçek belirlemeye dikkat edilir.

Pafta, parsel ve ada kavramlarını araştırınız.

Haritalar, ölçeklerine ve gösterdikleri ayrıntılara göre dört grupta toplanırlar:
Planlar: Ölçekleri 1:20.000’den büyük haritalardır. Genellikle belediyelerin 

kullandığı 1:1000, 1:5000 ölçekli imar planları bu gruba iyi bir örnektir.
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Projeksiyon: Yuvarlak olan 
yeryüzünü düz kâğıt üzerine 
düşürme yolları, harita iz 
düşümü, harita açılımı.

Kartoğrafya: Yeryüzünün 
tümünün ya da bir bölümünün 
bir düzleme geçirilmek üzere 
ana çizgilerinin, ağlarının 
çizilmesini gösteren harita 
bilimidir.

16
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Büyük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1:20.000 ile 1:100.000 arasında olan hari-

talardır. Yüzey şekillerinin fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin gösterildiği to-
poğrafya haritaları en yaygın olanlarıdır. 

Orta Ölçekli Haritalar: Genellikle bir ülkeyi veya kıtayı gösteren haritalardır. 
Ölçekleri 1:100.000 ile 1:800.000 arasında olan haritalar bu gruba girerler.

Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri, 1:800.000’den daha küçük olan haritalar-
dır. Bir ülkeyi veya bir grup ülkeyi bir arada gösteren duvar haritaları bu tür-
dendir. Ayrıca, Dünya’nın tümü üzerindeki yüzey şekilleri, iklim ve doğal bitki 
örtüsü, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri küçük ölçekli haritalarla gösterilir. 

Haritalar konuları, amaç ve kapsamları bakımından da iki gruba ayrılırlar: 
Genel Haritalar: Konuları gereği toplumun büyük kısmına hitap ederler. To-

poğrafya haritaları, atlaslar, duvar haritaları, şehir haritaları ile turistik, fiziki, ida-
ri ve siyasi haritalar genel haritaları oluştururlar. 

Özel Haritalar: Bir konunun uzmanları tarafından yapılan ve kullanılan özel 
amaçlı haritalardır. Jeolojik haritalar, jeomorfoloji, iklim, nüfus, toprak, orman 
ve ekonomi haritaları özel haritalardır. Örneğin; jeolojik haritalardan madenciler 
ve jeologlar, bitki örtüsü haritalarından coğrafyacılar, botanikçiler ve ormancılar 
daha çok yararlanırlar.

Özel haritaların özelliğini açıklayınız ve bu gruba giren haritaları sayınız.

Şekil 1.23

Yüksek 
Çözünürlüklü Uydu 
Görüntüsü

Kaynak: http://img201.imageshack.us

Haritalar, yeryüzünün bir 
bölümünün veya tümünün 
kuş bakışı görünümünün 
belli bir oranda küçültülüp 
kâğıda çizilmesidir. Haritalar 
yapılırken özelliğine, konuya 
ve amaca uygun ölçek seçilir.
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HARİTALARDA ÖLÇEK VE ÇEŞİTLERİ

Haritalarda Ölçek 
Coğrafi olayların, özelliklerin ve yer şekillerinin haritaya aktarılması sırasında 
kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Başka bir anlatımla; ölçek, harita üzerin-
de belirli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki gerçek uzaklığa oranıdır. 
Bunu:

ölçek= harita üzerindekiuzunluk
yeryüzündekigerçekuuzaklık

şeklinde gösterebiliriz.
Harita üzerindeki ayrıntılarla ölçek arasında yakın bir ilişki vardır. Haritanın 

ölçeği büyüdükçe harita üzerinde gösterilen ayrıntılar artar, küçüldükçe de azalır. 
Büyük ölçekli bir haritada, deniz kıyılarındaki girinti - çıkıntılar, akarsu kıvrım-
ları, küçük göller gösterilirken, küçük ölçekli haritalarda bu ayrıntılar yer alamaz.

Ölçek Çeşitleri
Haritalarda ölçek iki şekilde gösterilir: 

Kesir Ölçek: Bir yerin haritası yapılırken uygulanan küçültme oranı kesirli ifa-
de ile gösterilir. Payı her zaman 1 olan kesrin paydasına küçültme oranı yazılarak 
elde edilir. Söz gelimi; bir haritanın ölçeği 1:1.000.000 olarak gösterilmişse, arazi 
üzerinde 1.000.000 cm (10 km) olan bir uzaklık, haritada 1 cm olarak gösterilmiş-
tir. Yani, harita arazinin 1.000.000 defa küçültülmüş halidir.

Çizgi (Grafik) Ölçek: Belli dilimlere (genellikle 1 cm’lik) ayrılmış bir çizgi 
şeklinde gösterilir. Haritaların altına konan çizgi ölçek, harita üzerindeki uzun-
lukların gerçekte ne kadar olduğunu gösterir.

şeklindeki bir çizgi ölçekte dilimlerin uzunluğu 1 cm ise, arazi üzerinde bulunan 
gerçek karşılığının 50 km olduğu anlaşılır.

Çizgi ölçekten yararlanmak için, harita üzerinde iki nokta arasındaki mesafe 
pergel veya cetvelle ölçülüp çizgi ölçeğe taşınır, böylece gerçek uzaklığın kaç km 
olduğu görülür.

Haritalarda kesirli ve çizgi ölçek genellikle aşağıdaki gibi gösterilir:
Ölçek: 1:500.000 

HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ 
Dağ, ova, plato, vadi, tepe vb. yüzey şekilleri iki ayrı harita türüyle gösterilir:

Jeomorfoloji Haritaları: Yüzey şekilleri işaretlerle gösterilir. Özel amaçlarla 
kullanılan bu haritalar pek yaygın değildir.

Topoğrafya Haritaları: Yüzey şekillerini göstermek için farklı yöntemler kul-
lanılır. Bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır:

Kesir ölçekte, paydayı 
gösteren rakam büyüdükçe 
ölçek küçülür.( 1:500.000 
ölçeği, 1:1.000.000 ölçeğinden 
büyüktür.) Çizgi ölçekte de 
dilimleri gösteren rakam 
basamağı büyüdükçe ölçek 
küçülür.

ölçeği 

ölçeğinden daha büyüktür.
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1. İzohips Yöntemi: İzohipsler, yüksekliği aynı olan noktaların birleştirilme-
siyle çizilen eş yükselti eğrileridir. Birbirini kesmeyen, içine kapalı eğriler halinde 
çizilen izohipslerin üzerinde eğrinin geçtiği yükseklik yazılır. Bu şekilde, yeryüzü-
nün herhangi bir noktasının yüksekliği kolaylıkla bulunabilir.

Eğimin fazla olduğu yamaçlarda izohipsler sıklaşır, ova yüzeylerinde ise sey-
rekleşirler. Vadilerde iç bükey olarak çizilen izohipsler, yamaçlarda dış bükey ola-
rak gösterilir. Bazı yerlerde de bu eğriler bir nokta halini alırlar. Eş yükselti eğri-
sinin nokta halinde gösterildiği yerler, ya bir yükseltinin doruk noktası yada bir 
çukurluğun dip noktasıdır. Eş yükselti eğrileriyle çizilen haritalarda, deniz kıyısı 
sıfır metre eğrisiyle gösterilir.

Deniz altındaki yer şekilleri de izobat adı verilen eş derinlik eğrileriyle gösteri-
lir. Ayrıntılı olarak çizilen eş derinlik haritalarından gemiciler yararlanır.

2. Tarama Yöntemi: Bu yöntem, kalınlıkları eğim ile orantılı olarak artan çiz-
gilerin kullanılması esasına dayanır. Eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler kalın-
laşır, eğim azaldıkça çizgiler de incelir. Düzlükler ise beyaz olarak bırakılır. Bu 
haritalarda, çizgi boyları yükselti basamaklarını gösterirler.

3. Gölgelendirme Yöntemi: Haritalarda yer şekillerinin gölgelendirme yön-
temiyle canlı bir şekilde gösterilmesidir. Bir yamaç aydınlatılırken, diğer yamacın 
gölgede kalmasına benzer bir biçimde gölgelendirilmesi yoluyla engebeler belirtilir.

Şekil 1.24

İzohipsler (Eş 
Yükselti Eğrileri)
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4. Renklendirme Yöntemi: En çok 
okul haritalarında kullanılan bu yön-
temle yer şekillerinin daha kolay an-
laşılması sağlanır. Bu yöntemin kulla-
nıldığı haritalarda, deniz seviyesinden 
itibaren yükseklik arttıkça sırasıyla; 
koyu yeşil, açık yeşil, açık sarı, açık 
kahverengi ve koyu kahverengi renk-
ler kullanılır. Renkler yüzey şekilleri-
ni göstermez, sadece yükseltileri ifade 
eder.

Okyanus, deniz ve göllerdeki derin-
likler ise mavinin tonlarıyla belirtilir. 
Derinliğin az olduğu yerler açık mavi 
renkle gösterilirken, derinlik arttıkça 
mavinin tonu koyulaşır. Bir haritada, 
yükseklik ve derinliklerin saptanabil-
mesi için alt kısmında renk basamakları 
verilir. Bu renk basamaklarından yarar-
lanarak haritadaki herhangi bir yerin 
yüksekliği veya derinliği anlaşılabilir.

	“Haritalarda	yeşil	renkler	ovaları,	sarı	renkler	yaylaları,	kahverengi	renkler	de	dağları	gös-
terir.”	şeklinde	yaygın	bir	görüş	bulunmaktadır.	Sizce	bu	görüş	doğru	mudur?	Neden?

HARİTALARDAN YARARLANMA
Haritalar, coğrafi olayların dağılışını, doğal değerleri ve insanlığı ilgilendiren bir-
çok etkinliği açıklar. Haritalar aracılığıyla çeşitli bilgiler edinilir ve değerlendir-
meler yapılır. Bu nedenle, haritaların günlük yaşamımızda son derece önemli yeri 
vardır. Haritalardan yararlandığımız alanların başlıcaları şunlardır:

Şekil 1.25

Taramalar, iki 
izohips arası 
dikey çizgilerle 
doldurularak elde 
edilir.

Şekil 1.26

Haritalarda 
yükseklikleri 
göstermek amacıyla 
kullanılan örnek 
semboloji
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Harita İşaretlerinden Yararlanma
Haritalarda, çizilen şekillerin, işaretlerin ve renklerin neleri gösterdiği işaretlerle 
belirtilir. İşaretler, haritanın anahtarı olup onun anlaşılmasını sağlarlar.

Haritalarda işaretler, bazen renklerle, bazen de çeşitli şekillerle gösterilir. Ha-
ritanın amacına uygun olarak kullanılan bu işaretler, haritanın uygun bir yerine 
yerleştirilir.

Harita Üzerinde Uzunluk Ölçülmesi 
Bir harita üzerinde iki nokta arasındaki uzunluğun, gerçekte (arazi üzerinde) ne 
kadar olduğunu bulmak için o haritanın ölçeğine bakılır. Harita üzerinde ölçülen 
uzunluk, kesirli ölçeğin paydasıyla çarpılır ve km’ ye çevrilir. Bulunan rakam, bu 
iki nokta arasındaki gerçek uzaklığı kuş uçumu olarak ifade eder. 

Bu işlem, çizgi ölçek yardımıyla da yapılır. Harita üzerinde iki nokta arasındaki 
uzunluk, bir pergel veya cetvel aracılığıyla ölçülür. Çizgi ölçek üzerinde bir cm’lik 
dilimin gerçekte kaç km’yi gösterdiğine bakılır. Bu iki rakam birbiriyle çarpılarak 
iki nokta arasındaki gerçek uzaklığın kaç km olduğu bulunur.

Bir örnekle bu işi nasıl gerçekleştirdiğimizi görelim:
Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluk: 3,5 cm.

Haritanın çizgi ölçeği: 

Haritanın kesir ölçeği: 1:1.000.000 olsun.

Buna göre kesir ölçeği kullanarak; 

gerçek uzaklık = harita üzerindeki uzaklık × haritanın küçültme oranı

gerçek uzaklık = 3,5 cm × 1.000.000

gerçek uzaklık = 3500000 cm (35 km) bulunur. 

Şekil 1.27

Başlıca Harita 
İşaretleri

Değişik konuları kapsayan 
ve farklı amaçlara yönelik 
haritalar sadece coğrafyacılar 
tarafından yapılmaz. 
Haritaların çok geniş kullanım 
alanları vardır. Özellikle 
ekonomi, orman, maden 
vb. özel haritalar sadece 
bu işle uğraşan kişiler ve 
araştırmacılar için gereklidir.

Haritanın, işaretlerini ve 
bunların anlamlarını gösteren 
bölümüne lejant denir.
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Çizgi ölçeği kullanarak; 

Ölçek üzerindeki 1 cm’lik dilim gerçekte 10 km olduğuna göre; 

3,5 × 10 = 35 km bulunur.

Harita	Üzerinde	Alan	Hesaplama	
Haritalardan yararlanarak herhangi bir yerin gerçek alanını hesaplayabiliriz. 

Bunun için, önce haritanın ölçeğine bakılır ve haritadaki 1 cm uzunluğun ger-
çekte kaç km olduğu hesaplanır. Daha sonra, alanı bulunacak yerin eni ve boyu 
birbiriyle çarpılarak gerçek alan hesaplanır. 

Haritadaki alandan yararlanarak, gerçek alan hesaplanırken haritanın ölçe-
ğinin karesi alınır. Çünkü alanlar haritaya aktarılırken ölçeğin karesi kadar kü-
çültülmüştür.

Alan hesaplamasını iki örnekle açıklayalım: 

Ölçeği 1:1.000.000 olan bir haritada 9 cm2 lik yer kaplayan bir gölün alanı gerçekte 
kaç km2 dir? 

gerçek alan = haritadaki alan × ölçek böleninin karesi

gerçek alan = 9 × (1.000.000 cm)2 

gerçek alan = 9 × (10 km)2

gerçek alan = 9 × 100 = 900 km2 dir.

1:500.000 ölçekli bir haritada eni 3, boyu 3,5 cm gösterilen bir alan gerçekte kaç 
km2 dir? 

gerçek alan = haritadaki alan × ölçek böleninin karesi 
gerçek alan = (3 × 3,5) × (500.000 cm)2

gerçek alan = 10,5 × (5 km)2

gerçek alan = 10,5 × 25 = 262,5 km2 dir.

Harita üzerindeki alanın tam olarak hesaplanabilmesi için, milimetrik kâğıt 
kullanılabilir. Milimetrik kâğıt yardımıyla alanı ölçülecek yerin kaç mm2 olduğu 
bulunur. Daha sonra, ölçeğe bakılarak 1 mm2 lik alanın gerçekte kaç km2 olduğu 
hesaplanır. Alanı hesaplanacak yerde bulunan mm2 sayısı ile bir mm2 lik alanın 
kapladığı birim çarpılarak gerçek alan bulunur.

1:4.000.000	ölçekli	Türkiye	haritasında,	bir	ilimizin	kapladığı	alan	milimetrik	ka-
ğıtla	800	mm2 olarak ölçülmüştür. Bu ilimizin kapladığı gerçek alan ne kadardır?

Uzunluklardan ve Alanlardan Yararlanarak Ölçeği Bulma 
Bazı bilgiler kullanılarak haritaların ölçeği bulunabilir. Örneğin; bir haritada iki 
nokta arasındaki uzunluk 2 cm, bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık da 100 km 
ise haritanın ölçeği;

ölçek= haritadakiuzunluk
gerçekuzaklık

Yeryüzünün tümünün veya bir 
bölümünün belli bir oranda 
küçültülerek haritasının 
çizilmesinde kullanılan 
küçültme oranına ölçek adı 
verilir.

Haritaların ölçeği; 
1:200.000 ; 1:1.000.000 gibi 
kesir ölçekle veya,

 gibi çizgi ölçekle gösterilir.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2
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ölçek cm
km

=
2

100

ölçek cm
cm

=
2

10 000 000. .

ölçek= 1
5 000 000. .

bulunur.
Alanlardan yararlanarak ölçeği bulmak da mümkündür. Haritadaki alan, ger-

çek alana oranlandığında ölçeğin karesi bulunur. Ölçeği bulmak için de rakamın 
karekökü alınır. 

Buna göre, yüz ölçümlerden yararlanarak ölçeği bulmak için şu formül kullanılır:

ölçek haritadakialan
gerçek alan

=

Gerçek	alanı	100	km2	olan	bir	göl,	ölçeği	bilinmeyen	bir	haritada	4	cm2lik bir yer 
kaplıyorsa, bu haritanın ölçeği nedir? Bulunuz.

Eğim Hesaplama 
Eğim; belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik farkının, 
bu iki nokta arasındaki uzaklığa olan oranıdır.

Topoğrafya haritalarını kullanarak bir yerin eğimi hesaplanabilir. Eğimi bulmak 
için, önce haritanın ölçeğinden yararlanarak belirtilen iki nokta arasındaki yatay 
uzaklık bulunur. Daha sonra, bu iki nokta arasındaki yükseklik farkı hesap edilir.

Eğimi bulmak için;

eğim= yükseklik farkı
yatayuzaklık

x100

formülü kullanılır.

Profil Çıkarma
Coğrafi anlamda, yer şekillerinin yandan görünüşü olarak ifade edilebilir. İzohips 
haritalarından yararlanarak herhangi bir yerin profili çıkarılabilir.

Profili çıkarılacak yer iki nokta ile sınırlandırıldıktan sonra, bu iki nokta bir 
doğru ile birleştirilir ve bu doğrunun izohipsleri kestiği yerler işaretlenir. Daha 
sonra, bir kâğıda yatay bir doğru ve bu doğrunun iki ucundan birer dikme çizilir. 
Bu dikmeler üzerinde yükselti basamakları belirtilir. İzohipslerin yükseltileri dik-
kate alınarak işaretlenen noktalar bu kâğıda aktarıldığında istenilen yerin profili 
çıkarılmış olur.

Aşağıda şekilden de anlaşılacağı gibi, eş yükselti eğrileri profil çıkarılacak yerden 
itibaren dikey olarak oluşturulmuş grafiğe aktarılır. Aşağıda oluşturulmuş grafikte 
ölçeğe uygun olarak belirtilmiş olan yükseklik aralıklarına bağlı yatay düzlem ile 
yukarıdan gelen çizgilerin birleştiği noktalar birleştirilerek profil çıkarılır.

Ölçekten yararlanarak harita 
üzerinde bulunan iki nokta 
arasındaki gerçek uzaklık 
ile harita üzerindeki bir 
alanın gerçek büyüklüğü 
de hesaplanabilir. Ayrıca 
topoğrafya haritalarından 
yararlanarak bir yerin 
eğimini hesaplama, izohips 
haritalarından yararlanarak 
da bir yer şeklinin yandan 
görünüşünü gösteren profil 
çıkarma gerçekleştirilebilir.

20

Eğim, yüzde olarak ifade 
edildiğinde çarpan olarak 100, 
binde olarak ifade edildiğinde 
de çarpan olarak 1000 
kullanılır.
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Değişik türdeki haritaları inceleyerek bunlardan hangi bilgileri edinebileceğinizi 
araştırınız.

Bir harita üzerinde, ölçekten yararlanarak uzaklık ölçme ve alan hesaplama çalış-
maları yapınız.

PLAN HİYERARŞİSİ
Ülkemizde	Şehir	ve	Bölge	Planlama	biliminde	ulusal	mevzuat	kapsamında	üre-
tilen birçok plan türü uygulanmaktadır. Bu planlar, Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasa’sında belirtilen hak ve sorumluklara bağlı olarak düzenlenen ulusal mevzu-
at kapsamında üretilmektedir. Birçok kanun ve yönetmeliğin söz sahibi olduğu 
planlama sürecinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönet-
meliği temel mevzuat niteliğindedir. Bu konu ile ilgili olarak Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Dersi kapsamında ayrıntılı bilgi aktarılacaktır. Ancak genel olarak ulusal 
mevzuat kapsamında planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından mekânsal 
(fiziksel) ve sosyo-ekonomik olmak üzere iki farklı tipolojide üretilirken üst ölçek 
planlar ve alt ölçek planlar olarak da ayrışmaktadır.

Ulusal mevzuat kapsamında belirlenen plan hiyerarşisi ana hatlarıyla şu şekil-
de sınıflandırılabilir:

1. Mekânsal Strateji Planları
2. Bölge Planları
3. Çevre Düzeni Planları
4. İmar Planları

Şekil 1.28

Profil Çıkarma

Kaynak: Aydın Celal, Coğrafya I, Sayfa 33, Doğan Yayıncılık, Ankara, 1993.
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 a) Nazım İmar Planı
 b) Uygulama İmar Planı
 c) İlave İmar Planı
 d) Revizyon İmar Planı
 e) İlave İmar Planı
 f) Koruma Amaçlı İmar Planı
5. Özel Planlar
 a) Uzun Devreli Gelişme Planları
 b) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
 c) Ulaşım Ana Planı
1. Mekânsal Strateji Planı:	Ülke	kalkınma	politikaları,	bölgesel	gelişme	stra-

tejileri ve bölge planı kararları arasında ilişki kurarak mekânsal organizasyonunu 
sağlayan planlardır. Mekânsal Strateji Planları, ülke ve bölge düzeyindeki politika 
ve kararları alt kademe planlara aktarırken, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması ve geliştirilmesine yönelik mekânsal stratejileri belirleyerek sektörel, 
ulaşım ve teknik altyapı alanlarına ve yerleşmelere yönelik kararları mekânsal 
boyutlarıyla bütünleştiren ve uyumlaştıran planlardır. 1/250.000, 1/500.000 veya 
daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan bu 
planlar sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütündür. 

2. Bölge Planları: Yerleşmelerin Sosyo - Ekonomik gelişme eğilimlerini ve 
potansiyellerini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belir-
lemek üzere hazırlanan planlardır. Bölge planları mekânsal planların sektörel ka-
rarlarının geliştirilmesine destekleyecek niteliktedir.

3. Çevre Düzeni Planları: Mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejik 
kararları ile bölge planlarının sektörel kararlarına uygun olarak hazırlanan bu 
planlar, kentsel ve kırsal yerleşim alanları ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji 
gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarının belirlendiği, yerleşme ve 
sektörler arasındaki ilişkilerin kurulduğu, orman, akarsu, göl ve tarım arazileri 
alanların koruma-kullanma dengesini gözetletildiği planlardır. Plan notları ve ra-
poruyla bir bütün olarak yapılan Çevre Düzeni Planları, alanın statüsüne göre 
1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim 
kullanılarak bölge, alt bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanır. 

4. İmar Planları
a) Nazım İmar Planı:	Çevre	Düzeni	Planı	ve	diğer	Üst	ölçek	planların,	hedef	

ve kararlarına uygun olarak, genel arazi kullanış biçimlerini, gelecekteki nüfus 
yoğunluklarını, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile gerekli kent-
sel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini belirleyen ve uygulama 
imar planlarını yönlendirmek amacıyla hazırlanan planlardır. Büyükşehir beledi-
yelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, diğer yerleşmelerde 1/5.000 
ölçekte hazırlanarak onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilir.

b) Uygulama İmar Planı: Nazım imar planı kararlarına uygun olarak alanı-
nın coğrafi, sosyal, iklimsel vb. özellikleri de dikkate alınarak yapılaşmaya ilişkin 
yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, inşaat alanı, taşıt, yaya ve 
bisiklet yolları ile kapsadığı nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanla-
rının belirlendiği planlandır. Bu planlar 1/1.000 ölçekte ve onaylı hâlihazır harita-
lar üzerine varsa kadastral durumu işlenerek çizilir. Uygulama imar planları plan 
hiyerarşisinde yer alan tüm üst ölçekteki planların stratejilerinin, kararlarının 
mekâna yansımasında önemli bir aşamayı kapsamaktadır. 
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c) Revizyon İmar Planı (Yenileme): Kentsel ve çevresel alanlarda; uygulama 
aşamasına geçilmiş yürürlükte bir imar planı bulunması, ancak bu planın değişen 
koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığının belirlenmesi sonucunda, 
aksayan konularda ve topluca düzeltilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, yü-
rürlükteki planın temel ilke kararları değiştirilmeden bu plan üzerinde uygulamaya 
dönük ayrıntılarda getirilen gerekli bir dizi düzeltme ve yenileme yapılarak, yürür-
lükteki planın yenilenmesi(revize edilmesi) dir. Uygulamadaki öncelikler nedeniy-
le kısa sürede elde edilmesi amaçlanan plan revizyonu için araştırma ve planlama 
sürecinin tümüyle yenilenmesi gerekmeyip ancak fiziksel mekanda plan sonrası 
ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan ve revizyon gerekçesi olan aksaklık ve 
sorunların araştırılması ve toplu değerlendirmenin yenilenmesi ile yetinilir.

d) Yerel Plan (Mevzii İmar Planı): Mevcut İmar Planı sınırları dışında olup, 
bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan sos-
yal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan plandır.

e) İlave İmar Planı: Uygulama aşamasına geçilmiş yürürlükte bir imar planı 
bulunan, ancak bu planla karar getirilmemiş yakın ya da uzak çevredeki alanlarda 
değişen koşullar nedeniyle arazi kullanma kararları üretilmesi gerekli görünen 
hallerde, bu alanlarda düzenlenen ve mevcut planla bütünleşen yada ilişkilendiri-
len sınırlı ve dar kapsamlı plandır. 

İlave plan için araştırma ve planlama sürecinin tümüyle yenilenmesi gerekme-
yip, ancak fiziksel mekanda plan sonrası ortaya çıkan değişikliklerden kaynakla-
nan ve gelişmeye açılan yeni alanlarda üretilen ek plan kararlarını yönlendiren 
kısıtlı bir dizi araştırma ve yenilenen toplu değerlendirme ile yetinilir.

f) Koruma Amaçlı İmar Planları: 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ve 644 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hazırlanan 
yönetmelikler çerçevesinde tespit edilen alanlarda var olan değerlerin korunma-
sı ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gelecek nesillere aktarılması amacıyla 
hazırlanmaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planları, Nazım ve Uygulama İmar plan-
ları olmak üzere iki aşamada hazırlanmaktadır. Koruma amaçlı imar planlarının 
yapıldığı alanlar, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas 
Alanlar, Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanları ile daha önceden tespit ve tescil edilmiş Doğal Sit Alanlarıdır. 

5. Özel Planlar
Ülkemizdeki	plan	hiyerarşisinde,	özel	statülü	alanlara	yönelik	ya	da	belirli	ko-

nular özelinde hazırlanan özel amaçlı planlar da yer almaktadır. Bu planlar be-
lirli amaçları ve hedefleri doğrultusunda, kapsadıkları alanlara yönelik üretilen 
mekânsal ve stratejik kararları içermektedir. Bu planlar Uzun Devreli Gelişme 
Planları, Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Ulaşım Ana Planı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planlarıdır. 

a) Uzun Devreli Gelişme Planları:	Ülkemizdeki	plan	hiyerarşisi	kapsamında	
üst ölçek planlar arasında yer alan ve ilgili yasal mevzuatı kapsamında sınırları 
belirlenen milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi 
doğal alanların korunması, yönetilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte uzun dönemde 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken teknik, sosyal, ekonomik eylem ve 
yönetim modellerinin belirlendiği planları ifade etmektedir.

b) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı: 3621 Sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda 
belirlenen kıyı ve etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sos-
yal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan; 

Sit içeren yerleşme alanlarında 
Koruma ve Geliştirme 
amaçlı plan olup, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununca tanımlanan 
taşınmaz eser kapsamındaki 
‘’Anıt’’, ‘’Külliye’’, ‘’sit’’, 
‘’arkeolojik sit’’, ‘’ören yeri’’ 
ve ‘’tabii sit’’ ile, kent mekan 
ve bunu bütünleyen çevresel 
alanlarda yer alan tarihi, 
arkeolojik yada mimari 
değeri bulunan eski eser ve 
sanat yapılarının ya da tek 
tek sanat değeri taşımasalar 
bile bozulmamışlıkları ve 
bütünlükleri açısından 
belirli bir devri karakterize 
eden yerleşme dokular ve 
kent parçalarının topluca 
oluşturdukları’’kentsel 
sit’’alanlarının korunmaları, 
bu alanlara uygun yeni kentsel 
fonksiyonlar getirilmesi ile 
bu çevrelerde yeni yapılar 
yapılabilmesi için uyulması 
gereken koşulları yeterli 
ayrıntıda belirleyen planlardır.
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kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler ara-
sındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosis-
teminin korunmasını ve doğal kaynakların dengeli kullanımını gözeten; ulaşım 
türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kul-
lanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini 
ve yönetim planını kapsayan planlardır.  1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik 
ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak 
stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
içinde hazırlanır.

c) Ulaşım Ana Planı: Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre 
ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile doğrultusunda; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sis-
temini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, 
deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu ile geleceğe 
dönük ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sürdürülebilir gelişme ilkelerine 
uygun olarak her türlü ulaşım sistemine yönelik stratejilerin üretildiği planlardır.

Yukarıdaki Plan tanımları ve kavramları değerlendirildiğinde planlama süre-
cinde coğrafi ilişkinin kuvvetli bir biçimde kurulması ile planın niteliği ve türüne 
bağlı olarak mekânsal boyutu artmakta ve farklılaşmaktadır. Örneğin yukarıda 
belirtilen plan tanımlarından Bölge Planları, sosyo-ekonomik yönü ile öne çıkan 
bir plan olup coğrafi ilişkinin net bir biçimde kurulduğu mekânsal planlardan 
farklılaşmaktadır. Yine Bütünleşik kıyı alanı planı, gösterimi, içeriği ve kapsadığı 
alanlar açısından diğer mekânsal planlardan farklılaşarak özel bir takım amaçları 
içermektedir. Öte yandan planların niteliklerinin yanında ölçeklerine göre bir hi-
yerarşide bulunması üst ölçek ve alt ölçek ayrımını ortaya çıkarmaktadır. 
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Özet
Coğrafyanın tanımı, konusu, bölümleri, gezegenimi-
zin şekli ve boyutları ile ilgili konuları açıklamak.
 Coğrafya, Dünya ile ilgili fiziksel, sosyal ve eko-
nomik olayları, insan ve çevre özellikleri ile olan 
ilişkileri içinde ve kendi prensiplerine göre ince-
ler. Coğrafya biliminin temel amacı; inceleme ala-
nına giren olaylar arasındaki ilişkileri araştırmak, 
bu olayların coğrafi dağılımını ve bu dağılımın 
neden ve sonuçlarını belirlemektir. Coğrafya; 
konuyu esas alan Genel Coğrafya ve alanı esas 
alan Yerel Coğrafya olmak üzere iki ana bölüme 
ayrılır. Coğrafya, hem yerkürenin çeşitli özellik-
lerini hem de insan etkinliklerini incelediği için 
birçok bilim dalı ile ilişki içindedir. Coğrafyanın 
yararlandığı başlıca bilim dalları; antropoloji, ast-
ronomi, botanik, ekonomi, etnografya, hidroloji, 
istatistik, jeoloji, kartoğrafya, meteoroloji, sosyo-
loji, tarih ve zooloji olarak sayılabilir.

 Uzay çağı olarak adlandırılan günümüzde, uzay 
teknolojisinin gelişimine paralel olarak, yerkü-
renin şekli, boyutları ve diğer özellikleri ile ilgili 
çok çeşitli ve doğru bilgilere kolaylıkla ulaşıla-
bilmektedir. Bu durum, coğrafyanın gelişimine 
büyük katkı sağlamıştır. Yerküre olarak da ad-
landırılan Dünya’mız, bütün gök cisimlerini ba-
rındıran “Evren” adlı sonsuz gök boşluğu için-
de yer alır. Dünya, Samanyolu Galaksi’sindeki 
yıldız sistemlerinden biri olan “Güneş Sistemi” 
içinde yer alan “Geoid” denilen küremsi biçimde 
bir gezegendir.

 Bir yerin enlemini ve boylamını belirleyebilmek 
için, o yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine 
olan uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsin-
den bilinmesi gerekir. Bir noktanın, ekvatorun 
kaç derece, dakika, saniye güneyinde/kuzeyinde 
ve başlangıç meridyeninin kaç derece dakika, 
saniye doğusunda/batısında olduğunu belirtti-
ğimizde o noktanın enlem ve boylamını vermiş 
oluruz.

 Yerel saat; Güneş’in meridyen yayları üzerinden 
geçmesi esasına dayanır. Aynı meridyen yayı 
üzerindeki tüm noktalarda aynıdır ve en yakı-
nındaki meridyenle aralarında 4’ fark vardır. 
Uluslararası saat sistemi ise; başlangıç merid-

yeninin  7 1
2
° batısı ile 7 1

2
°  doğusu arasındaki 

dilim “0” kabul edilerek her 15°’lik meridyen di-
limi bir saat dilimi olarak belirlenir. Buna göre; 
360° : 15=24 saat dilimi vardır. Her dilim arasın-
da bir saat fark bulunur.

Yaşadığımız yeri tanımlamakla ilgili konuları ve 
insanın üzerinde yaşadığı fiziki çevreyi ve özellik-
lerini tanımlamak.

 İnsan toplum içinde yaşaması gereken bir var-
lıktır. İnsanın içinde yaşadığı ilk topluluk ailedir. 
Daha sonra, aile ile birlikte okul topluluğu da 
yaşamımızda önemli bir yer tutar.

 İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için, iş bir-
liği ve iş bölümü yapmak ve dayanışma içinde 
olmak zorundadırlar. Güvenli, huzurlu ve barış 
içinde birlikte yaşayabilmek için, yazılı hukuk 
kuralları ile yazılı olmayan bazı sosyal davranış 
kurallarına uymak gerekmektedir.

 Çevremizdeki yerleşme birimlerini; köy altı 
yerleşmeleri, köyler, kasabalar ve kentler olarak 
sayabiliriz. Köy altı yerleşmeleri ile köyler kırsal 
nüfusu oluştururken, kasaba ve kentlerde otu-
ranlar şehir nüfusunu oluştururlar.

 Anayasamıza göre yurdumuzda yönetim iki şe-
kilde olur: Merkezi (merkezden) yönetim ile ye-
rel (yerinden) yönetim.

 Vatandaşların her türlü işlerinin başkentten yü-
rütülmesi olanaksız olduğundan il ve ilçelerde 
bakanlıkların taşra kuruluşları oluşturulmuştur. 
İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, köylerde 
de muhtarlar devleti temsil ederler.

 Merkezi yönetim dışında yerel yönetim kuru-
luşları da bulunmaktadır. İl özel idareleri, bele-
diyeler ve köyler yerinden yönetim kuruluşları 
olarak sayılır. Yerel yönetim kuruluşları, bulun-
dukları yerdeki halkın gereksinmelerini karşıla-
mak amacıyla kurulmuşlardır ve merkezi yöne-
tim kuruluşlarından farklıdırlar. Halk tarafından 
seçilmiş kişilerden oluşan organları, ayrı gelir ve 
giderleri vardır. Bu kuruluşlar, kararlarını ken-
dileri alırlar, çalışmalarını kuruldukları yerin sı-
nırları içinde yürütürler. Tüzel kişilikleri olan bu 
kuruluşların yetki ve görevleri ilgili kanunlarla 
belirlenir. Yönler, bir yerin bilinen başka bir yere 
göre nerede bulunduğunu belirtir. Kuzey, güney, 
doğu ve batı olmak üzere 4 anayön vardır. Ana-

1

2
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yönlerin arasında, kuzeydoğu, kuzeybatı, güney-
doğu, güneybatı olarak adlandırılan 4 de arayön 
bulunur. Yönümüzü bulmak için; pusuladan, 
kutup yıldızından, Güneş’ten, karınca yuvala-
rından ve yosunlardan yararlanılabilir.

 Yerküre, etrafını çepeçevre saran çeşitli gazlar-
dan oluşan atmosfer ile yer kabuğunun çukur 
yerlerini dolduran hidrosfer dışında iç içe üç 
küreden oluşur. Geosfer olarak adlandırılan ve 
Dünya’nın merkezine doğru yoğunlukları artan 
bu üç küre; yer kabuğu, manto ve çekirdek’tir. 
Yer kabuğu 35 km, manto 2900 km, çekirdek ise 
11.500 km civarında bir kalınlıktadır. Yer şekil-
lerinin oluşumu çok uzun bir süreçte gerçekleş-
miştir. Yer şekilleri, iç ve dış kuvvetlerle bunla-
rın etkisiyle oluşan iç ve dış olaylar sonucunda 
meydana gelmiştir. Yer şekillerini oluşturan iç 
kuvvetler ve iç olaylar; dağ oluşumları, yüksel-
me ve çökmeler, volkanik olaylar ve depremler 
olarak sayılabilir. İç kuvvetler yapıcıdırlar. Yer 
şekillerini oluşturan dış kuvvetlerin başlıcaları; 
rüzgarlar, akarsular, buzullar, dalga ve akıntılar 
ile güneş ışınlarıdır. Bu dış güçler, aşındırma, ta-
şıma ve biriktirmelere neden olarak yer kabuğu-
nun şekillenmesine yol açarlar. Yer kabuğunun 
yüzeyi dümdüz değildir, pürüzlüdür. Kimi yerler 
çukur, kimi yerler çıkıntı, kimi yerler yüksek ya 
da alçak düzlüktür. Yer kabuğunda görülen bu 
şekillere yüzey şekilleri denir. Başlıca yüzey şe-
killeri şunlardır: Dağ, ova, plato ve vadi. 

 
 Harita bilgisinin önemi, harita ve türleri, harita-

lardan yararlanma konularını ifade etmek.
 Coğrafya öğretiminde harita bilgisinin çok 
önemli bir yeri vardır. İnsan topluluklarının 
doğal çevresiyle ilişkilerini inceleyen coğrafya 
biliminde en çok kullanılan araçlardan biri de 
haritalardır. Coğrafyanın temel prensiplerinden 
biri olan dağılış özelliği haritalarla uygulamaya 
geçirilir. 

 Dünya’nın bütününün veya bir bölümünün kuş 
bakışı görünümünün belli bir oranda küçültü-
lerek çizilmiş şekli olan haritalar, ölçeklerine ve 
gösterdikleri ayrıntılara göre; 

•	 Planlar
•	 Büyük	ölçekli	haritalar
•	 Orta	ölçekli	haritalar
•	 Küçük	ölçekli	haritalar,	olmak	üzere	dört	grupta	

toplanırlar.

 Amaç ve kapsamları bakımından da haritalar 
ikiye ayrılırlar: 

1.  Genel Haritalar: Konuları toplumun büyük bir 
kısmına hitap eder.

2.  Özel Haritalar: Konularının uzmanları tarafından 
yapılan ve kullanılan özel amaçlı haritalardır.

 Harita çizilirken kullanılan küçültme oranına 
ölçek denir.

 Haritalarda, yüzey şekilleri çeşitli yöntemlerle 
gösterilir. Jeomorfoloji haritalarında yüzey şe-
killeri işaretlerle gösterilirken, topoğrafya hari-
talarında yüzey şekillerini göstermek için: 

•	 İzohips	(eş	yükselti	eğrileri)	yöntemi,
•	 Tarama	yöntemi,
•	 Gölgelendirme	yöntemi	
•	 Renklendirme	 yöntemi	 gibi	 değişik	 yöntemler	

kullanılır. 
 Haritaların ölçeğinden yararlanarak iki nokta 

arasındaki gerçek uzaklığı bulmak ve haritada-
ki bir coğrafi şeklin gerçek alanını hesaplamak 
mümkündür.

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, en üst katını yer kabuğu-
nun oluşturduğu taş küreye verilen isimdir?

a. Biyosfer 
b. Hidrosfer 
c. Litosfer 
d. Atmosfer 
e. Troposfer

2. Aşağıdakilerden hangisi genel coğrafyanın alt 
gruplarından biri değildir?

a. Ekonomik coğrafya 
b.	 Ülkeler	coğrafyası	
c. Siyasi coğrafya 
d. Matematik coğrafya
e. Demografi

3. Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın yararlandığı 
bilim dallarından biri değildir?

a. Antropoloji 
b. Zooloji 
c. İstatistik 
d. Kimya
e. Ekonomi

4. Ülkemizde	 gece	 ve	 gündüz	 sürelerinin	 birbirine	
eşit olduğu tarihler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

a. 23 Haziran ve 21 Aralık
b. 21 Haziran ve 23 Aralık
c. 21 Mart ve 23 Eylül
d. 23 Mart ve 21 Eylül
e. 21 Mart ve 21 Eylül

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Jeolojik devirlerin dördüncü zamanı Paleozoik 

devir olarak adlandırılır.
b. Yerkürenin, okyanus ve denizlerle kaplı olan 

bölümüne hidrosfer denir.
c. Çekirdek, manto’nun altında, Dünya’nın mer-

kezine kadar inen bölüme verilen addır.
d. Yer kabuğunda derinlere inildikçe sıcaklık her 

33 metrede 1 C° artar.
e. Mermer, kalkerin özelliklerinin değişmesi so-

nucu oluşan başkalaşmış kayalardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi püskürük kayaçlardan biri 
değildir?

a. Jips
b. Andezit
c. Bazalt
d. Granit
e. Tüfler

7. 1:5.000.000 ölçekli bir harita üzerinde iki nokta 
arasındaki uzunluk 10 cm’dir. Bu iki nokta arasındaki 
gerçek uzaklık kaç km’dir?

a.  20 km
b.  50 km
c.  100 km
d.  200 km
e.  500 km

8. Çizgi ölçeği    olan bir 
haritada A ve B şehirleri arasındaki uzunluk 8 cm’dir. 
Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? 

a.  20 km
b.  40 km
c.  80 km
d.  200 km
e.  800 km

9. 1:200.000 ölçekli haritada bir sazlık alanın eni 2 
cm, boyu 3 cm ölçülmüştür. Bu sazlığın gerçek alanı 
kaç km2 dir? 

a.  120 km2

b.  24 km2

c.  12 km2

d.  2,4 km2

e.  1,2 km2

10. İki yerleşim merkezi arasındaki uzaklık 120 km’dir. 
Bu uzaklığın 3 cm gösterildiği haritanın ölçeği aşağıda-
kilerden hangisidir?

a.  1:4.000.000
b.  1:3.600.000
c.  1:1.200.000
d.  1:400.000
e.  1:360.000
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası 1

MODERN COĞRAFYA ANLAYIŞI VE ÖĞRETİMİ
Coğrafya öğretiminde önceleri yeryüzündeki mevcutlar 
ortaya konulmaktaydı. Dağlar, ırmaklar, göller, şehirler, 
yetiştirilen	ürünler	 listeler	halinde	verilmekteydi.	Ülke	
başkentleri, şehir ve ülkelerin nüfusları, çeşitli üretim 
değerleri gibi zamanla değişen bilgiler verilmekteydi.
Bu tür öğretim ve bu anlayışla hazırlanmış olan ders ki-
tapları, coğrafyanın yurdumuzda sevimsiz ve önemsiz 
bir bilim olarak tanınmasına yol açmıştır. Ancak zaman-
la her şeyde olduğu gibi coğrafi görüş ve anlayışta da de-
ğişmeler oldu. Yeni coğrafi anlayışta, coğrafya öğretimin-
de göz önünde bulundurulan noktalar şöyle sıralanabilir:
1. Önce öğrenciye kendi ülkeleri iyi tanıtılmakta, bu 

yapılırken de yukarıdaki gibi istatistik ve ansiklo-
pedik bilgilerle zaman içinde değişen değerler öğ-
retilmekten kaçınılmaktadır. Coğrafi olayların ve 
özelliklerin nedeni, dağılışı ve sonuçları tartışılarak 
insana olan etkileri üzerinde durulmaktadır.

2. Öğretim daha çok uygulamalı olmakta, bunun için 
arazi gezileri yapılmakta, laboratuarlardan yararla-
nılmaktadır.

3. Hava fotoğrafları, uzay görüntüleri, büyük ölçekli 
haritalar, projeksiyon makineleri, tepegöz gibi çe-
şitli ders araç-gereçleri kullanılmaktadır.

4. Dünyadaki bütün ülkelerin öğretilmesi yerine, o ül-
kenin ekonomik ve sosyal ilişkilerinin güçlü olduğu 
ülkeler arasından başlıcaları seçilmektedir.

5. Ders kitapları birer bilgi ambarı şeklinde hazırlan-
mamakta, anahtar bilgiler verilmekte ve öğrenci 
araştırmaya, öğrenmeye yönlendirilmektedir. Coğ-
rafi terimlerin ezberciliği teşvik edercesine tanım-
ları verilmemekte, örnekler verilerek öğrencinin 
kavraması sağlanmaktadır.

6. Pek çoğu ansiklopediler, atlaslar ve istatistik bültenle-
rinde bulunan, pratikte daha az değerli olan ve kısa 
zamanda unutulmaya mahkum bir yığın bilgiyi öğ-
retmek yerine, ülke yararına olan ve günlük hayatta 
kullanılan gerekli bilgiler seçilerek öğretilmektedir. 
Böylece coğrafya bilimi, diğer bilimler yanında 
daha saygın bir yere sahip olmaktadır. Coğrafyacı 
ise, yaptığı coğrafi analiz ve sentezlerle diğer meslek 
sahipleri arasında aranır bir kişi olmaktadır.

Yurdumuzda da gereksiz bilgilerden arındırılmış ders 
kitapları, yenilikçi ve bilgili öğretmenler tarafından oku-
tulan dersler ile coğrafya, daha sevimli hale gelecektir.

Kaynak: Şahin, C., Coğrafya 1, Sayfa 12, Ders Kitapları 
A.Ş. İstanbul 1993.

Diğer bütün bilimler gibi coğrafya da gereklilik sebe-
biyle ortaya çıkmıştır. Eski çağlarda, Mısır uygarlığın-
da verimli toprakların nerede olduğu ve nasıl kullanı-
lacağı gibi konular ayrıca her yıl gerçekleşen sellerin 
sonuçlarını bulmak ve zararlarını en aza indirmek için 
coğrafyayı kullanmışlardır. Dönemin göçebe topluluk-
ları su kaynaklarını, yerleşecekleri yerleri ve yolları bu-
labilmek için kolay haritalar yapmışlardır.
Eski Yunanlılar ise verimli alanların kıtlığından dolayı 
denizcilikle ilgilenmiş ve bu alanda coğrafyayı geliştirmiş-
lerdir. Miletoslu Hekataios’un İ.Ö. 500’de yazdığı kitabın 
ilk coğrafya yapıtı olduğu varsayılır. Ayrıca Klaudios Pto-
lemaios, Geographike hyphegesis kitabında harita yapım 
yöntemlerinden bahsetmiş ve bu alanda coğrafyaya büyük 
katkıda bulunmuştur. Eratosthenes, Surlu Marinus ve Pto-
lemaios da bugün kullandığımız paraleller ve meridyenler-
den oluşan düzenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Karakteristik olarak yayılmacı olan Roma İmparatorluğu 
döneminde coğrafya daha çok askeri amaçlar için kulla-
nıldı ve geliştirildi. Coğrafi şartların savaş üzerindeki etki-
leri bağlamında yer ve hava incelemelerinde bulundular, 
ayrıca haritacılık da askeri alanda geliştirildi.
İslam dünyasında ise Havkal’ın 10. yüzyılda yazdığı 
el-Mesalik	 ve’l-Memalik	 (Yollar	 ve	Ülkeler),	 9.	 yüzyıl-
da Belhi’nin yazdığı Suverü-l-Ekâlim (İklim Türleri), 
10. yüzyılda Mesudi’nin yazdığı el-Müru-çü’z-Zeheb 
(Altın Çayırlar) ve 14. yüzyılda İbn Battuta’nın yazdığı 
Tuhfetü’n-Nuzzarfi Garaibi’l-Emsar adlı yapıtlar öne 
çıkmaktadır. Ayrıca İslam dünyası tarafından geliştirilen 
360 dereceli düzen, haritacılıkta hala kullanılmaktadır.
Pusulanın Avrupa’ya geçmesi sonucunda uzak diyar-
lara yolculuklar başladı ve yeryüzü hakkında daha ge-
niş bilgiler edinildi. Kristof Kolomb, Vasco da Gama, 
Amerigo Vespucci, Cabot ve Macellan’ın keşifleriy-
le haritalar zenginleşti. Anversli Abraham Ortelius 
1570’te ilk yeryüzü atlasını yaptı.
1700’lü yıllardan sonra coğrafya yöntem ve biçim ola-
rak daha bilimselleşti. Teleskop ve kronometrenin (sü-
reölçer) bulunuşuyla coğrafi bilgilerin güvenilirliği ve 
hesapların kolaylığı sağlandı.
1800’lü yıllarda ise coğrafya, Alman doğabilimci Ale-
xander von Humboldt ile tarihçi Carl Ritter tarafından 
akademide ders olarak verilmeye başlandı. Humboldt’un 
Cosmos (Evren), Ritter’in de Die Erdkunde (Coğrafya) 
adlı yapıtlarında coğrafya bilgisini düzenli biçimde dü-
zenlemeye çalışarak modern coğrafyanın dayanaklarını 
attılar. Humboldt fiziki coğrafyanın, Ritter ise beşeri 
coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org



1. Ünite - Temel Coğrafya Bilgisi 43

Okuma Parçası 2
Uzay Çalışmaları ve Coğrafya
Uzay çalışmaları, 20. yüzyılın ikinci yarısında ABD ve 
eski SSCB’nin katkıları ile büyük bir ilerleme göster-
miştir. İlk bakışta sadece bilimsel amaçlarla yapıldığı 
sanılan bu çalışmaların önemli bir amacı daha vardır. 
O da, dünyanın diğer yerleri ve bu arada diğer ülkeleri 
hakkında çeşitli bilgilerin toplanmasıdır. Yukarıda adla-
rı belirtilen iki devlet tarafından adeta bir yarış şeklinde 
yapılan uzay çalışmaları, önceleri insansız olarak başla-
tıldı. Dünya’nın çekim gücünden kurtulan uzay araçları, 
yer atmosferinin dışında bulunan diğer gök cisimleri ve 
olayları ile yer ve yer atmosferi hakkında bilgi toplamaya 
başladı. Daha sonra insanlı uydu gönderilerek 1967 yı-
lında ilk olarak insan Ay’a ayak basmış oldu.
Uzaya gönderilen araçların bir kısmı, belirli görevleri 
tamamlayarak kısa bir süre sonra yeryüzüne geri in-
mektedir. Ancak bir kısmı da Yer’in etrafında uydu 
olarak dönmekte ve sürekli biçimde görev yapmakta-
dır. Bunlardan, meteoroloji uyduları, hava olaylarını 
yeryüzüne aktarmaktadır. Haberleşme uydularıysa, 
kıtalar arasındaki radyo ve televizyon yayınlarını, tele-
fon konuşmalarını sağlamaktadır.
Uzay çalışmaları, birçok bilimde önemli gelişmeler 
sağlamıştır. Özellikle astronomi, meteoroloji gibi uzay 
ve atmosfer olayları ile uğraşan bilimler ve jeoloji, jeo-
fizik, haritacılık gibi yer bilimlerinde önemli aşamalar 
kaydedilmiştir.
Uzaya gönderilen uydulardan yerkürenin çok çeşitli 
görüntüleri elde edilmektedir. Çeşitli teknikler kulla-
nılarak sağlanan bu görüntüler sayesinde yeryüzünün 
çok çeşitli özellikleri ortaya konulabilmektedir. Yer 
kabuğunun yapısı ve yeryüzündeki varlıklar hakkında 
çok doğru bilgiler elde edilmektedir. Maden yatakları, 
toprak çeşitleri, yer altı ve yer üstü su durumu, orman-
lardaki ağaç türleri, atmosferdeki hava olayları, deniz-
lerdeki akıntılar ve hatta denizlerdeki balık sürüleri 
ve cinsleri bile ortaya konulabilmektedir. Onun için 
uzay çalışmalarının, coğrafya biliminin gelişmesine de 
önemli katkıları olmuştur.
1992 yılında yine bir uzay aracından (Cobe) alınan bil-
gilere göre Evren’in, günümüzden 15 milyar yıl önce 
büyük bir patlama sonucu (big bang) oluşmaya başla-
dığı görüşü kesinlik kazanmıştır. 1965 yılında ortaya 
atılan ve Stephen Hawking tarafından geliştirilen bü-
yük patlama teorisi, uzay çalışmaları ile doğrulanmış 
durumdadır.

Akıllı uydu olarak nitelendirilen Cobe’den alınan bilgi-
lere göre büyük patlamadan sonra uzay ısısının astro-
nomik rakamlarla ifade edildiği zamanlarda, galaksiler 
oluşmaya başlamıştır. Bu sırada Evren, yoğun bir halde 
idi. Bu nedenle galaksiler birbirine çok yakındı. Büyük 
patlamadan 10 milyar yıl sonra (günümüzden 5 mil-
yar yıl önce) yıldız ve gezegenler oluşmaya başlamıştır. 
Buna göre, yerkürenin de içinde bulunduğu Güneş Sis-
temi, 5 milyar yıl önce oluşmaya başlamıştır.

Kaynak: Şahin Cemalettin, Coğrafya 1, Sayfa 24, Ders 
Kitapları AŞ. İstanbul-1993.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Coğrafyanın Konusu” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. b Yanıtınız yanlış ise “Coğrafyanın Bölümleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Coğrafyanın Yararlandığı Bi-

lim Dalları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c  Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Yönler ve Yön Bul-

ma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a  Yanıtınız yanlış ise “Yer Kabuğunun Yapısı ve 

Oluşumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a  Yanıtınız yanlış ise “Yer Kabuğunun Oluşumu” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7.	e		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Harita	 Üzerinde	 Uzunluk	

Ölçülmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8.	d		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Harita	 Üzerinde	 Uzunluk	

Ölçülmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9.	b		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Harita	Üzerinde	Alan	He-

saplama” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a  Yanıtınız yanlış ise “Uzunluk ve Alanlardan 

Yararlanarak Ölçeği Bulma” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Coğrafya, Dünya’daki fiziksel, sosyal ve ekonomik 
olayları insan ve çevre özellikleri ile olan ilişkileri için-
de kendi prensiplerine göre inceler. Coğrafya’nın temel 
amacı; inceleme alanına giren olaylar arasındaki ilişki-
leri saptamak ve bu olayların coğrafi dağılımını neden 
ve sonuçlarıyla belirlemektir. Coğrafya bir yer bilimi 
olmakla beraber, araştırmalarının temelini insan, yani 
toplum oluşturur. 
Sonuç olarak; coğrafya, hem yerkürenin birçok deği-
şik özelliğini hem de insan etkinliklerini incelediği için 
birçok bilim dalından yararlanmak durumundadır.

Sıra Sizde 2
Doğal çevreyi ve bu çevredeki varlıkları inceleyen fizi-
ki coğrafyanın incelediği konular, alt gruplarına göre 
şu şekilde sıralanabilir:
•	 Yer	şekillerini	tanımlamak,	bunları	sınıflamak	ve	za-

man içindeki değişimlerini incelemek (Jeomorfoloji).
•	 Yeryüzünde	görülen	iklim	tiplerini	ve	bunların	da-

ğılışlarını araştırmak (Klimatoloji).
•	 Yerkürenin	 biçimini,	 boyutlarını,	 hareketlerini	 ve	

bu hareketlerin sonuçlarını incelemek (Matematik 
coğrafya).

•	 Dünya’daki	 bitki	 ve	 hayvan	 topluluklarının	 dağı-
lımını ve bu dağılımı etkileyen şartları araştırmak 
(Biyocoğrafya).

•	 Yeryüzündeki	yüzey	ve	yer	altı	suları	ile	ilgili	konu-
ları incelemek (Hidrografya).

Sıra Sizde 3
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Sıra Sizde 4
Yıldızlar ısı ve ışık yayan gök cisimleridir (örn.Güneş). 
Gezegenler ise yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansı-
tan gök cisimleridir (örn. Dünya’nın uydusu olan Ay, 
Güneş’ten aldığı ısı ve ışığı yansıtır).

Sıra Sizde 5
Yerkürenin ekvatordaki yarıçapı 6378 km, kutuptan 
geçen yarıçapı ise 6357 km’dir. Yerküredeki basıklık, 
kutuplar arasındaki çapta belirlenir ve 1/297 gibi bir 
değer gösterir. Yerkürenin, ekvator kesiminde şişkin 
olmasının nedeni, kendi ekseni çevresinde dönmesi 
sonucu oluşan merkezkaç kuvvetidir. Merkezkaç kuv-
vetinin neden olduğu bu şişkinlik kutupların da basık-
laşmasına yol açmıştır. 

Sıra Sizde 6
33° batı meridyeninin karşıtı 147° doğu meridyenidir. 
Küre biçimindeki yer yuvarlağının üzerinde 360 me-
ridyen yayı bulunduğu var sayılır. Bunların 180 tanesi 
başlangıç meridyenin doğusunda yer alan doğu merid-
yenleri, 180 tanesi de başlangıç meridyeninin batısında 
bulunan batı meridyenleridir. Birbirinin karşıtı olan tüm 
meridyen yaylarının değerlerinin toplamı 180’dir ve her 
doğu meridyeninin karşısında bir batı meridyeni vardır. 
180-33=147 olduğuna göre; 33° batı meridyeninin tam 
karşısında 147° doğu meridyeni bulunur (Not: 0° lik 
meridyenin karşıtı 180° lik meridyendir). 

Sıra Sizde 7
Bir yerin yerel saati, o yerin boylamı ile ilgilidir. Dünya 
kendi ekseni etrafında dönerken, bütün meridyenler 
sırasıyla Güneş’in karşısından geçerler. Yeryüzünde, 
her bir nokta için, Güneş’in o noktadaki meridyen üze-
rinden geçmesi ile düzenlenen saate yerel saat denir. 
Boylamı aynı olan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.

Sıra Sizde 8
Toplum hayatını düzenleyen yazılı olmayan kurallar; 
gelenek ve görenekler, ahlak kuralları ve görgü kural-
larıdır. Bu kurallara aykırı hareket edildiğinde toplum 
tarafından kınanır, ayıplanır, alay konusu olur ve kü-
çük düşeriz.

Sıra Sizde 9
Yüksek mahkemeler, normal mahkemelerin kararları-
nı yasalara uygunluk yönünden inceler, uygun görme-
diği kararların uygun olması için gerekli düzeltmeleri 
yaparak kararlarını verirler. Böylece, yüksek mahke-

meler normal mahkemelerin kararlarını denetleyerek 
uyuşmazlıkların daha adil olarak çözülmesini sağlar-
lar. Ayrıca, yüksek mahkemeler anayasa ve yasalarla 
belirlenmiş diğer görevlerini yerine getirerek devletin 
işleyişini sürdürmesinde etkili olurlar.
Anayasamızın kurduğu yüksek mahkemeler şunlardır;
•		Anayasa	Mahkemesi
•		Yargıtay
•		Danıştay
•		Askeri	Yargıtay
•		Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesi
•		Uyuşmazlık	Mahkemesi

Sıra Sizde 10
Ankara ilimizin kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında 
Bolu, batısında Eskişehir, güneyinde Konya, güneydo-
ğusunda Niğde, doğusunda Kırşehir ve Yozgat, kuzey-
doğusunda Çorum illerimiz yer alır.

Sıra Sizde 11
Yer kabuğunun yapısı ile yer altı zenginlikleri arasın-
da sıkı bir ilişki vardır. Milyarlarca yıl süren jeolojik 
devirler sürecinde yer kabuğunun yapısının geçirdiği 
jeolojik gelişmeler, yer kabuğunun içinde çeşitli yer altı 
zenginliklerinin oluşmasını sağlamıştır. Örneğin, taş 
kömürü, linyit, petrol vb. organik yoldan; manganez, 
kurşun, elmas, pirit, krom vb.de volkanizma olayları-
na bağlı olarak oluşmuşlardır. Yer altı zenginlikleri, en 
başta bulunulan arazinin jeolojik yapısına bağlıdır.

Sıra Sizde 12
Dalgaların, deniz akıntılarının, akarsuların ve buzul-
ların şekillendirdiği birçok kıyı tipi vardır. Başlıca kıyı 
tipleri şunlardır:
Dalmaçya Tipi Kıyılar: Atlantik tipi kıyılar olarak da 
adlandırılan enine kıyılardır. Denize dik uzanan dağ-
lar arasındaki çukurlukların çökmesi ve deniz altında 
kalması sonucu oluşan girintili - çıkıntılı kıyı tipidir. 
Koy ve körfezlerin sıkça görüldüğü bu kıyılarda dağ-
ların arasında kalan çöküntülerde alüvyal delta ovaları 
oluşmuştur (Ege kıyılarımız gibi).
Boyuna Kıyı Tipi: Dağların kıyıya paralel uzandığı, gi-
rinti ve çıkıntıların az olduğu kıyı tipidir. Bu tip yüksek 
kıyılarda dalgaların aşındırması sonucu oluşan falezler 
ile ırmak ağızlarında büyük deltalar bulunur (Karade-
niz kıyılarımız gibi).
Ria Tipi Kıyılar: Bunlar, eski akarsu vadilerinin sular al-
tında kalması sonucu oluşmuşlardır. İstanbul ve Çanak-
kale boğazları ile haliç bu tip kıyılara güzel bir örnektir.
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Limanlı Kıyılar: Yükseltisi az düzlüklerde açılmış va-
dilerin ağızlarında deniz basması sonucu derinliği az 
koylar oluşmuştur. Zamanla bu koyların önü kapana-
rak doğal limanlar meydana gelmiştir (Kuzey Karade-
niz kıyıları gibi).

Sıra Sizde 13
Türkiye, Akdeniz deprem kuşağı üzerinde, çoğu yeri 
henüz yerleşmemiş Alpin kıvrılmalar kuşağı üzerinde-
dir. Aktif deprem kuşaklarından biri üzerindeki ülke-
mizin %22’si birinci derece, %30’u ikinci derece, %44’ü 
de üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgeleridir. 
Ülkemizde	 şiddetli	 ve	 yıkıcı	 yer	 sarsıntılarının	 sıkça	
görüldüğü yerler şunlardır:
Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi: Bu kuşak, Marmara 
Denizi’nden	Aras	vadisine	kadar	uzanır.	Ülkemizdeki	
en şiddetli depremlerin görüldüğü bu kuşak 1300 km 
uzunluğundadır.
Batı Anadolu Deprem Bölgesi: Trakya’nın güney bö-
lümü ile Ege bölgesini ve özellikle bu kesimdeki çökün-
tü hendeklerini içine alan geniş bir deprem bölgesidir.
Güneydoğu Anadolu Deprem Bölgesi: İskenderun 
Körfezi’nden Van Gölü’ne kadar 850 km’ lik bir yay bo-
yunca uzanır.

Sıra Sizde 14
Kimyasal çözülmenin gerçekleşmesi için su gereklidir. 
Sıcaklık ve havadaki gazların da etkisiyle, sular kayala-
rın bileşimini değiştirerek çeşitli minerallerin erimesi-
ne ve kayaların dağılmasına yol açar. Çöllerde yağışın 
az oluşu ve yer altı sularının da yaygın olmayışı, kim-
yasal çözülmenin yetersiz kalması sonucunu doğurur.

Sıra Sizde 15
Coğrafya bilimi, insan ve doğal çevresi ile ilgili coğrafi 
bilgileri ve coğrafi olayları incelerken bunların dağılı-
şını ve bu dağılışın sonuçlarını da ele alır. Coğrafyanın 
temel prensiplerinden biri olan dağılış özelliği harita-
larla uygulamaya geçirilir. Harita bilimi, yani harita var 
olmasaydı coğrafyanın dağılış özelliğini gösterebilmesi 
çok zorlaşırdı.

Sıra Sizde 16
Pafta: Büyük haritaları oluşturan ayrı parçalardan her 
biridir.
Parsel: Belli bir amaç için ayrılarak sınırlandırılmış 
toprak parçasıdır.

Ada: Çevresi yollarla sınırlanmış olan arsa ve böyle bir 
arsayı kaplayan yapılar takımıdır.

Sıra Sizde 17
Özel haritalar, belirli bir coğrafi bilginin veya coğra-
fi olayın bir bölge, ülke, kıta veya Dünya üzerindeki 
dağılımını gösterirler, Ele aldığı konunun uzmanları 
tarafından yapılan bu haritalar, genellikle bu konunun 
uzmanlarınca kullanılırlar. Özel haritaların başlıcaları;
•	 Jeolojik	haritalar,
•	 Jeomorfoloji	haritaları,
•	 İklim	haritaları,
•	 Nüfus	haritaları,
•	 Maden	haritaları
•	 Toprak	haritaları,
•	 Orman	haritaları,
•	 Bitki	örtüsü	haritaları,
•	 Ekonomi	haritaları	olarak	sayılabilir.

Sıra Sizde 18
Haritalarda renkler yüzey şekillerini değil, yükselti 
ve derinlik basamaklarını belirtirler. Su küredeki de-
rinlikler mavinin tonlarıyla, taş küredeki yükseklikler 
de yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla gösterilirler. 
Koyu yeşilden koyu kahverengiye doğru değişen renk-
ler ve tonları, deniz kıyısından haritadaki en yüksek 
yere kadarki yükselti basamaklarını ifade ederler.
Genellikle, ovalar yüksekliğin az olduğu yerlerde, yay-
lalar daha yüksek alanlarda, dağlar ise taşkürenin en 
yüksek bölümlerinde yer alırlar. Bu nedenle, haritalar-
da yeşil renkte gösterilen yüksekliğin az olduğu yerle-
rin ovaları, kahverengi olarak gösterilen yüksekliğin 
fazla olduğu alanların da dağları gösterdiği şeklinde 
yanlış bir bilgi toplumda oldukça yaygındır.

Sıra Sizde 19
Harita üzerindeki bir yerin gerçek alanını bulmak için;

gerçek alan = haritadaki alan × ölçek böleninin karesi

formülünü kullanırız. Verilen bilgileri formüle yerleş-
tirdiğimizde;

gerçek alan = 800 mm2 × (4.000.000 cm)2

gerçek alan = 8 cm2 × (4.000.000 cm)2

gerçek alan = 8 × (40 km)2

gerçek alan = 8 × 1600
gerçek alan = 12.800 km2 bulunur.
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

Sıra Sizde 20
Bu haritanın ölçeğini bulmak için;

ölçek haritadaki alan
gerçek alan

=
 

 

formülü kullanılır. Buna göre;

ölçek cm

km

ölçek cm

cm

ö

=

=

4

100

4

1 000 000 000 000

2

2

2

2. . . .

llçek

ölçek

=

=

1
250 000 000 000

1
500 000

. . .

.

bulunur.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Harita projeksiyon türlerini tanımlayabilecek,
Farklı koordinat sistemlerini tanımlayabilecek,
Ülkemizdeki pafta bölümlemelerini ve adlandırmalarını yapabileceksiniz.
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Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Harita Projeksiyonları
ve Koordinat Sistemleri

•	 GİRİŞ
•	 HARİTA	PROJEKSİYONLARI
•	 PROJEKSİYON	TÜRLERİ
•	 SİLİNDİRİK	PROJEKSİYONLAR
•	 KONİK	PROJEKSİYONLAR
•	 DÜZ	PROJEKSİYONLAR
•	 KOORDİNAT	SİSTEMLERİ	
•	 PAFTA	BÖLÜMLEME	VE	ADLANDIRMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



GİRİŞ
Türkiye ve dünyada haritacılık çalışmaları, haritaların askeri kullanımları ile ge-
lişmiş ve bugünkü halini almıştır. Tarih boyunca istihbarat ve coğrafi bilgiler, ba-
şarılı askeri harekatların temelini teşkil etmiştir. Tarihte doğru yapılamayan veya 
eksik yapılan bir harita ile yola çıkan orduların askeri anlamda başarısız olduğu 
görülmüş, bu başarısızlığın temel sebebi olarak haritalar gösterilmiştir. II. Dünya 
Savaşı’nda Alman kuvvetlerinin Moskova önlerindeki başarısızlığı Moskova’ya 
uzanan ana yolun bitmemiş olduğunu bilmemelerinden kaynaklanmıştır. Alman 
silahlı kuvvetlerinin ellerindeki haritada sözü geçen yolun bitmiş olduğu gösteril-
mekteydi. Ancak aksi durum söz konusu olduğundan Alman askerleri başarısız 
olmuştur. Görüldüğü gibi askeri kullanımlar için son derece önemli olan haritalar 
sivil anlamda da çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle mülkiyet sınırlarının 
belirlenmesinde kullanılan haritalar bize en doğru ve güncel veriyi göstermelidir. 
Bu nedenle ilk harita, insanların kendi mülkiyetlerini belirlemeleri için kullanıl-
mıştır. Başlangıçta, bugün bilinen haritalar yerine basit krokiler kullanılmıştır. 

Harita Projeksiyonları ve 
Koordinat Sistemleri

Şekil 2.1

Farklı Katmanların 
Bir Arada 
Gösterilmesi.
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Tarihi kayıtlar göz önünde tutulduğunda, ilk haritanın Babilliler tarafından yapıl-
dığı bilinmektedir. Artık günümüzde uydu teknolojileri ve bilgisayar sistemlerin-
deki gelişmeler bizlere yeni terimler öğretmeye başlamıştır. Bu terimlere haritacı-
lık manasında bakıldığında en önemli terim “Sayısal Veri Teknolojisi” dir.  Sayısal 
veri ile artık klasik haritacılık dönemi geride kalmış, yerine sayısal haritacılık 
dönemi başlamıştır. Biz, bütün verilerimizi sayısal altlıklar üzerine inşa etmek 
zorundayız. Gelinen teknoloji ve bilgi gereksinimi bizi bu noktaya getirmekte-
dir. Verilerin birleşerek bir bütünlük oluşturması ve bu yollar ile değişik bilgilere 
ulaşılması kaçınılmazdır. Şekil 2.1’de farklı veri kümeleri bir arada gösterilmiştir. 

İşte bu noktada haritaların birbirleri ile çakışması gündeme gelmiştir. Farklı 
kişilerin ve/veya kurumların yapmış olduğu sayısal haritaların bir bütünlük için-
de birleşmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanlarının 
oluşturduğu farklı haritaların da aynı şekilde bir sınır problemi olmadan çakış-
ması gerekmektedir. Hatta bu haritalar sadece ülke ölçeğinde değil dünya ölçe-
ğinde bile bir bütünlük oluşturmalıdır. Bu noktada “Harita Projeksiyonları” ve 
“Referans Sistemleri” gibi terimlerle karşılaşılmaktadır. Yeryüzünün iki boyutlu 
düzlemde matematiksel bağıntılar veya geometrik ilişkiler yardımıyla temsil edil-
mesi işlemine “Harita Projeksiyonu”; harita üzerindeki noktaların ve alanların 
yerlerinin gösterilmesinde kullanılan yöntemlere ise “Referans Sistemleri” denir. 

HARİTA PROJEKSİYONLARI
Evrendeki herhangi bir noktanın konumunun belirlenmesi için her bir noktanın 
yerinin tanımlandığı bir koordinat sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaç için 
harita mühendisleri ve astronomlar tarafından bir çok koordinat sistemi belirlen-
miştir. Her bir koordinat sisteminin kendine göre zayıf ve güçlü olduğu yönleri 
vardır. Bu nedenle hangi koordinat sisteminin hangi ortamlarda kullanılacağının 
belirlenmesi, tanımlanan konumların doğruluğu açısından önemlidir. Koordinat 
sistemlerinin belirlenmesi için öncelikle tanımlanacak bölgenin bir düzlem üzeri-
ne düşürülmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması için projeksiyon sistem-
leri tanımlanmıştır. Harita projeksiyonu, fiziksel yeryüzünün belli bir koordinat 
sistemine göre tanımlı bir referans yüzey modeli üzerindeki görüntüsünü düzlem 
üzerine ya da düzleme açılabilen yardımcı, aracı yüzeyler üzerine geometrik iliş-
kiler ve/veya matematik bağıntılar aracılığı ile aktarma işlemidir. Üzerinde yaşa-
dığımız yer kürenin tüm özelliklerinin bozulmadan düz bir alan üzerinde göste-
rilmesi olanaksızdır. Bu yüzden projeksiyonlar korudukları özellik bakımından 
üçe ayrılırlar. Bunlar;

•	 Açı	Koruyan	Projeksiyonlar,
•	 Uzunluk	Koruyan	Projeksiyonlar,
•	 Alan	Koruyan	Projeksiyonlar,

dır. Haritalar oluşturulurken hangi özelliğin korunacağı kararı haritanın kullanım 
alanına göre değişiklik gösterir. Kimi haritalarda alan çok önemli bir unsurken, 
kimi haritalarda açı veya uzunluk büyük önem arz edebilir. 

Küre şeklinde olan fiziksel yeryüzü, düzleme (harita) aktarılırken bazı bozulmalar 
meydana gelir. Bu bozulmalar olmadan aktarmak imkansızdır. Ancak açı, uzunluk 
veya alan özelliklerinden birisi korunarak harita ortamına aktarılabilir. Hangi özel-
liğin korunacağı haritanın kullanım şekline göre değişiklik gösterir.
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Açı Koruyan Projeksiyonlar
Şekil 2.2’de görülen beşgenler ne alan bakımından ne de kenar uzunluk oranları 
bakımından birbirlerine benzemedikleri halde, açıları birbirine eşit olduğundan 
şekilleri birbirine benzemektedir. Açıları koruyan projeksiyon tiplerinde kenar 
uzunlukları büyük veya küçük olabilir, aynı şekilde yüzey alanları da büyük veya 
küçük olabilir. Ancak harita üzerinde gösterdikleri şekil bakımından aynı fiziksel 
yeryüzü şekillerine benzemektedir. 

Uzunluk Koruyan Projeksiyonlar
Hiçbir yöntem fiziksel yeryüzü üzerindeki şekillerin ve doğrultuların uzunlukla-
rının	eşit	oranda	küçülmesini	 sağlayamaz.	Uzunluk	oranlarını	koruyan	projek-
siyon tiplerinde, haritanın gösterdiği alanın ortasından itibaren kenarlara doğ-
ru olan uzaklıklar korunmaktadır. Başka bir deyişle belirli doğrultular boyunca 
uzunlukları	 koruyan	 projeksiyon	 tiplerine	 “Uzunluk	 Koruyan”	 projeksiyonlar	
denir.	 Uzunluklar	 meridyen	 boyunca	 korunuyorsa	 “Meridyen	 Uzunluklarını	
Koruyan Projeksiyon”, uzunluklar paralel daireler boyunca korunuyorsa “Paralel 
Uzunluklarını	Koruyan	Projeksiyon”	olarak	isimlendirilir.	

Alan Koruyan Projeksiyonlar
Alan koruyan projeksiyonlar fiziksel yeryüzündeki şekiller, açı veya uzunluklar 
bakımından farklılıklar gösterebilirler. Bu tip projeksiyonlar ile hazırlanan ha-
ritalarda şekillerin yüzey alanları korunarak aktarılırlar, ancak açı ve mesafeleri 
doğru değildir. Şekil 2.3’de açı ve kenarları farklı olmasına rağmen yüzölçümleri 
birbirine eşit şekiller görülmektedir.

Projeksiyonlar yüzey konumlarına göre çeşitlilik gösterirler. Projeksiyon yüze-
yinin yerin dönme eksenine olan konumuna göre 3’e ayrılırlar. Bunlar;

•	 Normal	Konumlu	Projeksiyonlar,
•	 Transversal	Konumlu	Projeksiyonlar,
•	 Eğik	Konumlu	Projeksiyonlar,

dır. 

 

Şekil 2.2

Açıları Koruyan 
Projeksiyonda 
Yüzey Şekillerinin 
Açıları Korunarak 
Haritaya Aktarılır.

Kuzeyden güneye kutuplar 
arasında uzanan çizgiler 
meridyen yaylarıdır. 
İngiltere’nin Greenwich 
gözlem evinden geçen 
meridyen, başlangıç meridyeni 
kabul edilir ve 0 derece olarak 
gösterilir. Doğusunda kalan 
yerlere Doğu Yarım Küre, 
Batısında kalan yerlere Batı 
Yarım Küre denir. Başlangıç 
meridyeninin 180 doğusunda, 
180 batısında olmak üzere 
toplam 360 meridyen yayı 
vardır. Meridyenler kutup 
noktalarında birleşirler. Her 
meridyen arasında 4 dakikalık 
yerel saat farkı vardır.

Paraleller yer küre üzerinde 
eşit aralıklarla çizildiği 
varsayılan, Ekvator’a paralel 
çemberlerden her biridir. 
Dünya üzerindeki bir noktanın 
ekvatora olan uzaklığının 
açısal değerine enlem denir. 
Ekvatorun güneyinde 90, 
kuzeyinde 90 adet olmak 
üzere toplam 180 paralel 
vardır.

Dünya üzerindeki bir noktanın 
başlangıç meridyenine olan 
uzaklığına o yerin boylamı 
denir.
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Normal Konumlu Projeksiyonlar 
Düzlemin kuzey ya da güney kutbuna teğet olması durumudur (Şekil 2.4).

Transversal Konumlu Projeksiyonlar
Düzlem yerküreye ekvator üzerinde herhangi bir noktada teğet, eksen yerin dön-
me eksenine dik konumda olması durumudur (Şekil 2.5).

Şekil 2.3

Alan Koruyan 
Projeksiyonda 
Yüzey Şekillerinin 
Alanları Korunarak 
Haritaya Aktarılır.

Şekil 2.4

Normal Konumlu 
Projeksiyonlar.
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Eğik Konumlu Projeksiyonlar
Düzlem yer küreye herhangi bir noktada teğet, eksen yerin dönme ekseni ile her-
hangi bir açı altında kesişmesi durumudur (Şekil 2.6).

PROJEKSİYON TÜRLERİ
Küre şeklinde olan fiziksel yeryüzünün hiç bir bozulmaya uğramadan harita or-
tamına aktarılması olanaksızdır. İşte üç boyutlu yeryüzünün, iki boyutlu düzlem-
lere matematiksel bağıntılar veya geometrik ilişkiler yardımıyla temsil edilme iş-
lemine “Projeksiyon” denir. Projeksiyon sistemleri kullanılarak harita ortamına 
aktarılan objelerin alanları, uzunlukları ve açıları değişmelere uğrar. 

Yeryüzü gerçekte, çeşitli topografik özeliklere sahip, girintili çıkıntılı, kaba-
ca bakıldığında bir küreyi andıran yuvarlak bir kütledir. Yeryüzündeki objelerin 
düzleme aktarılması sırasında bazı kabuller yapılmalıdır. Bunlardan başlıcaları 
yer yüzeyini elipsoid veya küre olarak kabul etmektir (Şekil 2.7). Aksi takdirde 
matematiksel olarak fiziksel yeryüzünü tanımlamak mümkün değildir. 

Şekil 2.5

Transversal 
Konumlu 
Projeksiyon.

Şekil 2.6

Eğik Konumlu 
Projeksiyon.
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Genel olarak üç tip projeksiyon bulunmaktadır. Bunlar;
•	 Silindirik	Projeksiyonlar,
•	 Konik	Projeksiyonlar,
•	 Düz	Projeksiyonlar,

dır. 

SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR
Silindirik projeksiyonlar, merkezinde bir ışık kaynağı bulunan küresel dünyanın, 
ekvatora teğet olarak çizilen bir silindire iz düşürülmesi sonucu, harita elde edil-
mesini sağlayan projeksiyonlardır. Başka bir deyişle, küre şeklinde olduğu düşü-
nülen dünyanın etrafına silindir şeklinde bir film tabakası yerleştirelim. Daha 
sonra dünyanın merkezinden bir ışık kaynağı ile, tıpkı fotoğraf makinelerinde ol-
duğu gibi, pozlama yapalım. İşte film şeridine geçen resim, dünyanın iki boyutlu 
haritasını göstermektedir (Şekil 2.8). 

Silindirik projeksiyonların birçok çeşidi mevcuttur ancak burada Merkator 
Projeksiyonu ve Transfer Merkator Projeksiyonu işlenecektir.

Merkator Projeksiyonu
Bu projeksiyon, Hollandalı kartoğraf Merkator tarafından ortaya konduğundan 
onun adını taşımaktadır. Merkator projeksiyonunda silindirin teğet olduğu kı-

Şekil 2.7

Fiziksel Yeryüzünün 
Tanımlanan 
Elipsoid ve 
Küre Şeklinde 
Gösterilmesi.

Geoid (Jeoid) durgun deniz 
yüzeyinin karalarında altından 
devam ettiği bir yüzeydir. Fiziksel 
yeryüzüne en çok benzeyen şekil 
“Geoid (Jeoid)” dir.

Elipsin kendi eksenlerinin 
birinin etrafında 
döndürülmesiyle elde 
edilen matematiksel biçime 
“Elipsoid” denir. Bir bütün 
olarak jeoide en çok yaklaşan 
ve dünyanın geometrik şekli 
olarak jeodezi hesaplarında 
kullanılan çapları belli bir 
elipsin dünya ekseni etrafında 
dönmesiyle elde edilen şekil.

Şekil 2.8

Silindirik 
Projeksiyon.



2. Ünite - Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri 55

sım ekvator olduğu için en doğru alan ekvatordur. Ekvator bölgesinden kutuplara 
doğru çıkıldıkça deformasyon miktarı artar. Sonuç olarak kutup bölgelerinin ha-
ritalanmasında kullanılamaz bir haldedir.

Merkator projeksiyonu ile yapılan haritaların özellikleri aşağıdaki gibidir;
•	 Meridyenler,	birbirine	paralel	ve	eşit	aralıklı	düz	çizgiler	halindedir,
•	 Kutuplara	 doğru	 deformasyonlar	 çok	 arttığından	 kutup	 bölgesine	 yakın	

bölgelerin haritası bu projeksiyon yöntemi ile yapılamaz,
•	 Meridyenler	ve	paraleller	birbirine	diktir,
•	 Meridyenler	birbirine	paralel	olduğu	için	kerte	hattı	doğrudur.	Bu	sebepten	

dolayı genellikle seyrüsefer için bu projeksiyon sistemi ile yapılan haritalar 
kullanılır,

•	 Mesafeler	ve	alanlar	kutup	civarında	aşırı	derecede	bozuktur.
Şekil 2.9’da Merkator projeksiyonu ile yapılmış bir dünya haritası gösterilmek-

tedir.

Şekil 2.9’daki dünya haritası incelendiğinde, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, 
kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı Grönland adası, Güney Amerika 
ile aynı büyüklükte gözükmektedir. Gerçekte, Güney Amerika 7.700.000 mil ka-
relik bir sahaya sahip iken, Gronland adası 800.000 mil karelik bir alana sahiptir.

Merkator projeksiyonu ile yapılan haritalarda kutup bölgelerinin haritasının yapıl-
ması uygun değildir. Bu projeksiyon türünde kutup bölgelerine doğru gidildikçe 
deformasyon miktarı artar.

Transversal Merkator Projeksiyonu
Transversal Merkator (TM) projeksiyonunda silindir herhangi bir meridyen 
dairesine teğet olarak geçirilir. Transversal Merkator projeksiyonunda aynı 

Deformasyon, fiziksel 
yeryüzü üzerindeki herhangi 
bir objenin bozulması 
ve değişmesi anlamına 
gelmektedir.

Meridyenleri aynı açı altında 
kesen hatlara “Kerte Hattı” 
denir.

Şekil 2.9

Merkator 
Projeksiyonu ile 
Hazırlanmış Dünya 
Haritası.
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Merkator Projeksiyonu’nda olduğu gibi teğet meridyeninden uzaklaştıkça defor-
masyon (hata oranı) artmaktadır. Aşağıdaki şekilde Merkator Projeksiyonu ile ve 
Transversal Merkator Projeksiyonu ile üretilmiş dünya haritası gösterilmektedir 
(Şekil 2.10).

  
        

             
Universal Transversal Merkator Projeksiyonu
Universal	Transversal	Merkator	(UTM),	American	Military	Services	 tarafından	
üretilmiş, TM projeksiyonunu kullanan bir projeksiyondur. Ülkemizde de sıklıkla 
bu projeksiyon türü  kullanılmaktadır. Özellikle topoğrafik haritaların üretilme-
sinde	tercih	edilen	bir	projeksiyon	türüdür.	UTM	projeksiyon	sisteminin	başlıca	
özelliği açıların ve dilim orta meridyeni uzunluğunun doğru oluşudur. 

UTM	projeksiyonunda,	180°	meridyeninden	başlamak	üzere	dünya,	6°	dere-
celik boylam aralıklı 60 dilime ayrılmıştır. Dilimler 1’den başlar ve doğuya doğru 
artan sırada 60’a kadar numaralanmıştır. Her bir dilim bir projeksiyon sistemini 
belirtir. Silindir dilimin orta meridyeni boyunca dünyaya teğet geçirilir. Türkiye’de 
1/25	 000	 ölçekli	 ve	 daha	 küçük	 ölçekli	 haritalarda	 6°	 dilim	 genişliğinde	 yapıl-
maktadır. 1/25 000 ölçekli ve daha büyük ölçekli (Örnek olarak 1/5000 ölçekli 
Standart	Topografik	ve	Standart	Topografik	Kadastral	haritalar)	3°	dilim	genişli-
ğinde	üretilmiştir.	Türkiye	için;	3°	lik	dilim	genişlikli	dilim	orta	meridyenleri	27°, 
30°, 33°, 36°, 39°, 42° ve 45°	iken,	6°	lik	dilim	genişlikli	dilim	orta	meridyenleri	
27°, 33°, 39° ve 45°	dir.	UTM	sistemi	için	ülkemizde	toplam	dört	dilim	(Zone)	söz	
konusudur	ve	dilim	numaraları	(DN)	35, 36, 37 ve 38’dir (Şekil 2.11). 

Örneğin;	Eskişehir	ilinde	yapılacak	bir	çalışmada	Dilim	Numarası	olarak	36	
seçilmelidir.	Bütün	parametreler	 ve	koordinat	 sistemleri	bu	Dilim	Numarasına	
göre belirlenmektedir. Başka bir örnek vermek gerekir ise, İstanbul’da yapılacak 
bir	 çalışmada	Dilim	Numarası	 olarak	 35	 değeri	 verilmesi	 gerekmektedir.	 Şekil	
2.12’de Türkiye için dilim numaraları gösterilmiştir. Her renk bir dilim numarası-
nı ve 1/25 000 ölçekli pafta sınırını göstermektedir. Türkiye’nin batısından başla-
yarak 35, 36, 37 ve 38 numaralı dilimler ve iller gösterilmiştir.

Şekil 2.10

(a) Merkator 
Projeksiyonu ile 
Üretilmiş Dünya 
Haritası, 
(b) Transversal 
Merkator 
Projeksiyonu ile 
Üretilmiş Dünya 
Haritası
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Çalışma alanı Konya ili olarak seçilen bir CBS projesinde Dilim Numarası ne olarak 
verilmelidir?

UTM projeksiyonunda açılar korunur. UTM projeksiyonu açı koruyan bir projeksi-
yon sistemidir.

UTM	projeksiyonunda	bir	dilime	84°	kuzey	paraleliyle	80°	güney	paraleli	ara-
sında	kalan	bölgelerin	projeksiyonu	yapılır.	UTM	projeksiyon	sisteminde	silindi-
rin teğet olduğu meridyen üzerinde (dilim orta meridyeni) deformasyon yoktur. 
Dilim orta meridyeninden uzaklaştıkça deformasyon büyümektedir. Dilim orta 
meridyeninden başlayarak dilim sonuna doğru giderek artan deformasyon bu 
projeksiyon sisteminde uygun şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, ölçek 
faktörü olarak isimlendirilen bir katsayı ile X ve Y koordinat değerleri çarpılır. 
Ölçek	 faktörü	6°	dilimler	 için	mo=0,9996’dir.	Böylece	dilimin	bittiği	yerlerdeki	
maksimum deformasyonlar küçültülmüş ve deformasyon olamayan dilim orta 
meridyeni üzerinde de yapay olarak deformasyon oluşturulmuştur. Bu durum, 
haritaların kullanımını etkileyecek deformasyonları azaltmak için doğmuştur. 
Dilim orta meridyeninin solundaki Y değerini eksi değerden kurtarmak için kü-
çültme faktörü ile küçültülen Y değerine 500000 metre değeri eklenir, X değerleri 
kuzey yarım kürede pozitif olduğu için herhangi bir sabit değer eklenmez. Ancak 
güney yarım küre için küçültme faktörü ile küçültülen X değerine 10.000.000 
metre	eklenir.	Bu	şekilde	elde	edilen	koordinatlara	SAĞA	ve	YUKARI	değerler	
denir. Sağa değerleri Y, yukarı değerleri X ile ifade edilir. 

Şekil 2.11

Türkiye’deki Dilim 
Numaraları.

1
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UTM	projeksiyonu	ile	yapılan	haritaların	(Şekil	2.13)	özellikleri	aşağıdaki	gi-
bidir;

•	 Buna	göre	dünya,	başlangıç	meridyenleri	6°’de	bir	değişen	60	dilime	(zone)	
ayrılır.

•	 Her	dilimin	ayrı	bir	koordinat	 sistemi	vardır.	Dilim	orta	meridyenleri	X	
ekseni, ekvator da Y eksenidir. İkisinin kesişimi başlangıç noktasıdır. 

•	 X	değerleri	dünyadaki	uzunluklarla	 aynı,	Y	değerleri	 ise	dünyadakinden	
biraz büyüktür. Bu farkı azaltmak için X, Y değerleri ölçek faktörü ile çar-
pılırlar.

•	 Y	değeri	başlangıç	meridyeninin	solunda	negatif	olur.	Bundan	kurtulmak	
için Y değerine 500.000 metre değeri eklenir.

•	 Kuzey	yarım	kürede	X	değerleri	pozitiftir.	Güney	yarım	kürede	ise	negatif-
tir. Bu negatiflikten kurtulmak için X değerlerine 10.000.000 metre değeri 
eklenir. 

•	 Bu	durumda	koordinatlara	Sağa	ve	Yukarı	değer	denir.	
•	 Uzunluk	birimi	metredir.

Şekil 2.12

Türkiye İçin İller ve Dilim Numaraları Gösterilmektedir. 

6° haritalardaki deformasyonu 
azaltmak ve hata miktarını 
dağıtmak için X ve Y değerleri 
mo=0,9996 ile çarpılır. 3° 
haritalarda ölçek değeri mo 
= 1’dir.
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KONİK PROJEKSİYONLAR
Konik Projeksiyon sisteminde yer kürenin çevresine koni şeklinde kâğıt sarıla-
rak, küre üzerindeki paralel ve meridyenler koni üzerine yansıtılır (Şekil 2.14). 
Bu yöntemle çizilen haritalarda şekil bozulmaları ortaya çıkar, ancak alanlar ko-
runur. Bu projeksiyon orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin gösterilmesinde 
daha doğru sonuçlar verir.

Konik projeksiyonlar genelde iki kısımda incelenir. Bunlar;
•	 Polikonik	Projeksiyon,
•	 Lambert	Komformal	Konik	Projeksiyon’dur.

Şekil 2.13

UTM Projeksiyonu 
ile Üretilmiş Dünya 
Haritası.

Şekil 2.14

Konik Projeksiyon 
Sistemi.
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Polikonik Projeksiyon
Ekseni, koninin tepe noktasına gelecek şekilde dünya küresi üzerine geçirilen 
muhtelif koniler vasıtasıyla yapılan projeksiyondur. Polikonik projeksiyon ile ya-
pılan haritaların özellikleri aşağıdaki gibidir;

•	 Ekvator	ve	merkezi	meridyen	birbirine	dik	ve	düz	hatlar	halindedir,
•	 Merkezi	meridyenin	her	iki	tarafındaki	meridyenler,	içe	bükey	kavisli	olup	

ekvatordan kutuplara doğru birbirine birleşecek şekildedir,
•	 Merkezi	meridyen	üzerinde,	paralellerin	araları	birbirine	eşit	ancak	kavisli-

dir,
•	 Merkezi	meridyenin	her	iki	tarafında	560	millik	bir	saha	içinde,	ölçek	ve	

alanlar üzerindeki hatalar %1’i aşmaz. Bu yüzden alan koruyan projeksi-
yonlardır,

•	 Yönler	doğrudur,
•	 Kerte	hattı	eğridir.

Lambert Komformal Konik Projeksiyon
Yer kürenin etrafına iki standart paralel ile 
sarılması sonucu oluşan bir projeksiyon sis-
temidir (Şekil 2.15). Ölçeklerde meydana 
gelebilecek hataları en aza indirebilmek ve 
gerçek doğruluğu sağlayabilmek için standart 
paraleller arası 20 dereceyi geçmemelidir. 
Standart paraleller üzerinde ölçekler doğru-
dur. Standart paralellerden uzaklaşıldıkça öl-
çekler deforme olur ve giderek büyür. 

Lambert	komformal	konik	projeksiyonun	
başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir;
•	 Meridyenler	kutuplarda	kesişen	düz	doğ-

rulardır,
•	 Paraleller	merkezi	aynı	olan	yay	parçalarıdır,
•	 Standart	paraleller	boyunca	ölçek	sabittir.	

Bu paraleller arasındaki bütün istikamet-
ler doğrudur,

•	 Kerte	hattı	hafifçe	eğridir.

DÜZ PROJEKSİYONLAR
Gerek Silindirik Projeksiyonlar, gerekse Konik Projeksiyonlar genellikle yer küre-
nin belirli bir alanında kullanılırlar. Ancak kutup bölgelerinin haritalanması çalış-
malarında genellikle Düzlem Projeksiyonlar kullanılır. Düzlem Projeksiyonlarda 
yeryüzünde istenilen herhangi bir noktaya teğet olacak bir şekilde düz bir sa-
tıhın konulması ile elde edilen bir projeksiyon sistemidir (Şekil 2.16). Düzlem 
Projeksiyonların en önemli olanı Gnomonik Projeksiyonlardır. Düzlem projek-
siyonlarda teğet noktasından uzaklaşıldıkça deformasyon miktarında da artış 
gözlenmektedir. Yani teğet noktadan uzaklaştıkça haritalarda büyük bozulmalar 
meydana gelir. Bu projeksiyonun en önemli özelliği büyük dairenin düz bir hat 
şeklinde olmasıdır. Bu özellik dünya üzerindeki en kısa mesafenin bulunması için 
kullanılır. Bu özelliğinden dolayı kutuplara yakın uçuşlarda Düzlem Projeksiyon 
ile üretilmiş haritalar kullanılmaktadır.  

Şekil 2.15

 Lambert 
Komformal Konik 
Projeksiyon sistemi.

Küre üzerinde, merkezi 
kürenin merkezi olan ve çapı 
kürenin çapıyla aynı olan 
sonsuz dairelerin her birine 
“Büyük Daire” denir.
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Projeksiyon Düzleminin (satıh) yer 
küre üzerine teğet olarak konduğu nok-
taya göre Gnomonik Projeksiyonlar üçe 
ayrılır. Bunlar;

•	 Kutbi	 Gnomonik	 (Projeksiyon	
düzlemi kutuplara teğet),

•	 Ekvator	 Gnomonik	 (Projeksiyon	
düzlemi ekvatora teğet),

•	 Eğik	Gnomonik	(Projeksiyon	düz-
lemi yer küreye eğik konumda ve 
herhangi bir noktada teğet),

dir. Şekil 2.17’de projeksiyon düzlemi-
nin şekline göre Gnomonik Projeksiyon 
türleri gösterilmektedir.

Gnomonik Projeksiyonların başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir;
•	 Meridyenler	düz	bir	hat	halinde	doğrulardan	oluşur,
•	 Paraleller	eşit	aralıklarda	değildir.	Paraleller	Kutbi	Gnomonikte	daire	şek-

linde, Ekvator ve Eğik Gnomonikte ise kavisli şekildedir,
•	 Büyük	daireler	düz	hat	halindedir.	Kerte	hattı	eğridir,
•	 Teğet	 noktasından	 uzaklaşıldıkça	 şekil	 ve	 alanlarda	 çok	 büyük	miktarda	

bozulmalar meydana gelir.

Şekil 2.18’de bu bölümde işlenmiş olan Silindirik Projeksiyon, Konik 
Projeksiyon ve Düzlem Projeksiyonlarının genel özellikleri gösterilmektedir. 
Çizelge 2.1’de genel hatlarıyla projeksiyonların sınıflandırılması gösterilmektedir.

Sınıflandırma

Projeksiyon	
yüzeylerine	göre

Yüzeyin	cinsi Düzlem Silindir Koni
Yüzeyin	ortak	
noktaları Teğet Kesen Çok	yüzeyli

Yüzeyin	
konumu Normal Transversal Eğik

Projeksiyonun	
karakterine	göre

Projeksiyonun	
özelliği

Uzunluk	
koruya Alan	koruyan Açı	koruyan

Projeksiyonun	
oluşu Geometrik Yarı	

geometrik Matematiksel

Şekil 2.16

Düzlem Projeksiyon 
Sistemi.

Şekil 2.17

Gnomonik 
Projeksiyon Türleri.

Çizelge 2.1
Projeksiyonların 
Sınıflandırılması.
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Kutup bölgesinde çalışma yapan bir araştırmacının CBS projesinde hangi projeksi-
yon sistemini kullanması daha uygundur?

KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Konum belirlemek amacıyla kullanılan belirli bir referans sistemindeki doğrusal 
ve açısal büyüklüklerdir. Eksenlerden oluşan referans sistemine denilmektedir. 

Koordinat sistemini tanımlamak için en az 3 parametreye ihtiyaç vardır. 

Şekil 2.18

Projeksiyonların 
Genel Özellikleri.

2
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Bu parametreler;   
•	 Başlangıç	noktası,
•	 Dönüklüğü,
•	 Birimi’dir.

Coğrafi Koordinat Sistemi (j,l)
Bu sistem paralel (enlem dairesi) ve meridyen (boylam dairesi) dairelerinden 
oluşur. Yer küre üzerindeki noktaların konumlarını belirlemek amacıyla bir dik 
koordinat ağ sistemi tanımlanır. Coğrafi Koordinat Ağı denilen bu sistem para-
lel ve meridyen adı verilen dairelerden oluşur. Yer kürenin merkezinden, dönme 
eksenine dik geçen, dünyayı kuzey ve güney yarı kürelere ayıran düzlem ile yer 
kürenin arakesitine  ekvator  denir. Ekvator düzlemine paralel olan düzlemler ile 
yer kürenin arakesitine  diğer bir deyişle dünyayı kuzey ve güney yarım küre diye 
ikiye ayıran ekvatora paralel dairelerden oluşan dairelere paralel (enlem) daire-
leri adı verilir. Ekvatorun kuzeyinde kalan dairelere kuzey paralelleri, güneyinde 
kalan dairelere de güney paralelleri adı verilir. Paralel daireler kuzey ve güneyde 
eşit aralıklı 90’ar tane olmak üzere 180 tanedir. Kutuplardan geçen düzlemlerin 
yer küre ile arakesitine ve ekvatora dik, kutuplarda birleşen dairelere meridyen 
(boylam)	 daireleri	 denir.	 Londra’da	 Greenwich	 gözlemevinde	 bulunan	 bir	 gök	
dürbününün merkezlendirildiği noktadan geçtiği varsayılan meridyen başlangıç 
meridyeni	olarak	isimlendirilir.	Dolayısıyla	başlangıç	meridyeni	Greenwich’de	00 
dir. Başlangıç meridyeninin doğusunda bulunanlara  doğu meridyenleri, batısın-
da bulunanlara da batı meridyenleri denir. Meridyen daireleri doğuda ve batıda 
180’er tane olmak üzere toplam 360 tanedir.

Yer yüzündeki bir noktanın yer küre merkezinden ölçülmek üzere, ekvato-
ra olan açısına o noktanın coğrafi enlemi denir ve j ile gösterilir. Yer yüzünde-
ki bir noktadan geçerek iki kutbu birleştiren boylam çizgisi ya da meridyenin, 
Greenwich’den	geçen	referans	ya	da	başlangıç	meridyeni	 ile	açısına	o	noktanın	
coğrafi boylamı denir ve l ile gösterilir (Şekil 2.19). 

Coğrafi Koordinat Sisteminde, Londra’da bulunan Greenwich gözlem evi başlangıç 
noktasıdır.

Meridyen daireleri, doğuda ve batıda 180’er adet olmak üzere toplam 360 adettir.

Başlangıç	meridyeni	Greenwich	de	00’dir. Başlangıç enlemi ise ekvatorda 00’dir.     
j ve l ,enlem ve boylam, değerlerine bir noktanın coğrafi koordinatları adı verilir. 
Paralel daire ve meridyenlerin kesim noktalarına ilişkin coğrafi koordinatlar küre 
üzerinde bir coğrafi koordinat ağı oluştururlar. Bu koordinat sisteminin başlangı-
cı	Greenwich	meridyeni	ile	ekvatorun	kesim	noktasıdır.

Coğrafi koordinat sisteminde başlangıç enlemi ekvator çizgisidir.

Dik Koordinat Sistemi (X,Y)
Birbirlerini dik açı altında kesen iki doğrunun oluşturduğu sisteme “Dik Koordinat 
Sistemi” denir. Dik koordinat sistemi, bir düzlem içerisinde bulunan noktaların 
birbirlerine olan konumlarını belirlemek için kullanılır. 

Ekvator yer küreyi Kuzey ve 
Güney yarım kürelere böler.
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Koordinat eksenlerinin kuzey yönü “+X”, güney yönü “-X”, doğu yönü “+Y”, 

batı yönü “-Y” olarak tanımlanır. Eksenlerin kesişim noktasına orjin (başlangıç) 
noktası adı verilir. X yönü absis, Y yönü ordinat olarak isimlendirilir. Bir noktanın 
absis ve ordinatı o noktanın koordinatını tanımlar. 

Matematik ve trigonometrik hesaplarda kullanılan koordinat sistemleri hari-
tacılık hesaplarında kullanılmaz. Matematik ve trigonometride sağa ve sola giden 
eksen X, yukarı ve aşağı giden eksen ise Y olarak isimlendirilir.

Dik koordinat sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bölüm-
ler ve bölümlerin işaretleridir. Haritacılıkta kullanılan dik koordinat sistem bö-
lümleri ve işaretleri Çizelge 2.2’de gösterilmektedir.

Bölüm
I II III IV

Koordinat
X + - - +
Y + + - -

Çizelge 2.3’de bu bölümde kullanılan koordinat sistemleri, koordinat değerleri 
ve kullanım alanları ile ilgili özet bilgi verilmiştir.

Sistem Koordinatlar Kullanım Alanları
Jeodezik	Koordinatlar	

(UTM) Y	=	SAĞA							X	=	YUKARI Askeri,	global	koordinat							
sistemi

Dik	Koordinatlar X,	Y,	Z Matematik,	günlük	yaşam

Coğrafi	Koordinatlar l,	j	(boylam,enlem) Denizcilik,	havacılık,	küçük	
ölçekli	haritalar

Şekil 2.19

Coğrafi Koordinat 
Sistemi.

Çizelge 2.2
Haritacılıkta 
Kullanılan Dik 
Koordinat Sistem 
Bölümleri.

Çizelge 2.3
Koordinat Sistemleri, 
Koordinatlar ve 
Kulanım Alanları.
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Datum Bilgisi
Datum, herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlan-
gıç alınan referans yüzeyidir. Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir 
referans sistemidir. Datum yatay ve düşey olmak üzere ikiye ayrılır. Yatay datum; 
Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyini, Düşey datum; Yükseklikler 
için referans alınan başlangıç yüzeyini tanımlar. Bir datum; elipsoidi, enlem-boy-
lam oryantasyonu ve fiziksel bir orijin ile tanımlanır.

Yakın bir zamana kadar kapsamlı datum bilgisi bir grup bilim adamı ve jeodezi-
cilerin kamusal ölçüm departmanı tarafından yapılıyordu. Birçok araştırma küçük 
ölçekli ve teodolit, seviye ölçerler ve uzunluk ölçerler tarafından sağlanmaktaydı. 
Noktaların	 yakınlarındaki	 kontrol	noktalarına	göre	pozisyonunu	belirlemek	ge-
nellikle yeterli oluyordu. Ancak datum bilgisi ise minimum öneme sahipti. Genel 
kullanıcının konumsal bilgiye ulaşması için tek kullanışlı kaynaklar ise basılmış 
kroki ve haritalardı. Konumsal bilginin kullanımının CBS teknolojisinin gelişimiy-
le artması, GPS ve uydu/havadan algılama teknolojisinin gelişimiyle  hassas veri-
lerin toplanabilmesi bu durumu değiştirmek zorunda bıraktı. Bu tekniklerin küre-
sel ve uzay tabanlı doğası nedeniyle yersel arazilerin yapılmasını sonlandırmıştır. 
Günümüzde çok fazla veri çok çeşitli kaynaklardan alınmakta ve çok fazla insan bu 
elde edilen verileri kendi amaçlarına uygun şekilde kullanmaktadır.

Bu durumda elde edilen verilerde kullanılan referans sistemleri, farklı veri kü-
meleri ile aynı olmayabilmektedir. Veri koordinatlandırılırken birçok datuma ve 
uygun birçok harita projeksiyon sistemlerine göre koordinatlandırılmış olabilir. 
Bu problem karşılaşılan en genel problem olmakla birlikte, verilerin birbirleri ile 
bir bütünlük oluşturmasında da güçlükler yaşatmaktadır.  Bu durumu özetleyecek 
güzel bir örnek verecek olursak, GPS kullanılarak oluşturulmuş yer kontrol nok-
talarına göre koordinatlandırılmış uydu görüntüleri ile veya basılı bir haritadan 
elde edilmiş yer kontrol noktaları belirlemiş olalım. Bu noktaların lokal koordinat 
sistemindeki bir haritayla üst üste getirilmesi bir problem teşkil etmektedir. Bu 
örnekler farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesindeki problemlerdir. 
Referans sistemlerinin doğasının anlaşılması veriler kullanılarak yapılan hesap-
lamaların yapılabilmesi açısından önemlidir. Coğrafik ve Jeodedik koordinatları 
hesaplanması dönüşümleri yüksek matematik gerektirir. Ülkemizde özellikle GPS 
ölçmelerinde World Geodetic System 1984 (WGS-84) datumu kullanılmaktadır. 
Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1/25 000 ölçekli topografik harita-
larda ise genellikle European Datum 1950 (ED50) kullanılmıştır (Bu konuda daha 
detaylı bilgi okuma parçası bölümünde yer almaktadır).  

PAFTA BÖLÜMLEME VE ADLANDIRMA
Ülkemizde farklı tip ve ölçeklerde haritalar kullanılmaktadır. Özellikle 1/25 000 
ölçekli topoğrafik haritalar sıklıkla kullanılmaktadır. Belediye çalışmalarında ve 
yerleşime uygunluk çalışmalarında ise genellikle 1/5 000 ölçekli veya daha büyük 
ölçekli haritalar kullanılmaktadır. 

Bir memleketin veya bir bölgenin haritasının boyutlarının belirlenmiş par-
çasına	 “Pafta”	denir.	UTM	sisteminde	 6o’lik meridyen dilimleri, aynı zamanda 
“Grid” dilimi olarak da isimlendirilir. Grid dilimlerinin 8o aralıklı paralel dai-
reler ile ayıran 6ox8o boyutlu parçaları ise “Grid Bölgesi” diye adlandırılır. Bir 
Grid Bölgesinin ortasından bir paralel dairesi ile ikiye ayrılmasından oluşan her 
bir parçaya “Dünya Paftası” denir. Bu paftaların ölçekleri 1/1 000 000’dur. Dünya 
paftası	4’e	bölünerek,	1/500	000’lik	pafta	elde	edilir.	Bunların	boyutları	3°x2°’dir.	



Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş66

Bu paftalar 4’e bölünerek her biri 1/250 000’lik paftalar elde edilir. Bu paftaların 
boyutları	1°30’x1°’dir.	1/250	000’lik	paftalar	eşit	boylam	farkları	olacak	şekilde	6	
parçaya bölünerek her biri 30’x30’ boyutlu ve 1/100 000’lik paftalar elde edilir. 
1/100 000 ölçekli paftaların 4’e bölünmesi ile 15’x15’ boyutlu 1/50 000’lik paftalar, 
bunların 4’e bölünmesinde 7’30’’x7’30’’ lik 1/25 000’lik paftalar elde edilir.

Bunlara bağlı olarak fotogrametrik yöntemle yapılan büyük ölçekli haritalar 
için de pafta bölümü vardır. 1/50 000’lik pafta 25’e bölünerek 3’x3’ lık paftalar 
elde edilir. Bu paftaların ölçeği ise 1/10 000’dir. 1/10 000’lik paftalar da 4’e bölü-
nerek her biri 1’30’’x1’30’’ lik boyutlu 1/5 000’lik paftalar elde edilir (Şekil 2.20). 
Bunların da 4’e bölünmesinde 45’’x45’’ lik paftalar oluşturulur.

Çizelgede 2.4’de 1/1 000 000 ölçekli Dünya Paftasından 1/2500 ölçekli paftaya 
kadar pafta numaraları ve pafta adları gösterilmektedir. Örnek olarak Çanakkale 
paftası verilmiştir.

Ölçek Pafta Boyutu Pafta Adı
1/1	000	000 6ox4o DÜNYA	PAFTASI
1/500	000 3ox2o
1/250	000 1o30’x1o00’ ÇANAKKALE
1/100	000 30’x30’ ÇANAKKALE-K18
1/50	000 15’x15’ ÇANAKKALE-K18-b
1/25	000 7’30’’x7’30’’ ÇANAKKALE-K18-b2
1/10	000 3’x3’ ÇANAKKALE-K18-b-02
1/5	000 1’30’’x1’30’’ ÇANAKKALE-K18-b-02-d
1/2	500 45’’x45’’ ÇANAKKALE-K18-b-02-d-A

Şekil 2.20

Büyük Ölçekli 
Haritaların Pafta 
Boyutları.

Çizelge 2.4
Pafta Adları ve 
Boyutları.
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Özet

Harita projeksiyon türlerini tanımlamak.
 Genel olarak üç tip projeksiyon türü bulunmak-
tadır. Bunlar;

	 •	 Silindirik	Projeksiyon,
	 •	 Konik	Projeksiyon,
	 •	 Düz	Projeksiyon,
 dır. 
 Silindirik Projeksiyon; merkezinde bir ışık kaynağı 

bulunan küresel dünyanın, ekvatora teğet olarak çi-
zilen bir silindire iz düşürülmesi sonucu, harita elde 
edilmesini sağlayan projeksiyonlardır.

 Konik Projeksiyon; yer kürenin çevresine koni 
şeklinde kâğıt sarılarak, küre üzerindeki paralel 
ve meridyenler koni üzerine yansıtılır.

 Düz Projeksiyon; yeryüzünde istenilen herhangi 
bir noktaya teğet olacak bir şekilde düz bir satıhın 
konulması ile elde edilen bir projeksiyon sistemidir

Farklı koordinat sistemlerini tanımlamak.
Genel olarak ülkemizde Coğrafi ve Dik Koordinat 
Sistemleri kullanılmaktadır.

 Coğrafi Koordinat; paralel (enlem dairesi) ve me-
ridyen (boylam dairesi) dairelerinden oluşur. Yer 
küre üzerindeki noktaların konumlarını belirlemek 
amacıyla bir dik koordinat ağ sistemi tanımlanır.

 Dik Koordinat; birbirlerini dik açı altında kesen 
iki doğrunun oluşturduğu sisteme denilmekte-
dir. Dik koordinat sistemi, bir düzlem içerisinde 
bulunan noktaların birbirlerine olan konumları-
nı belirlemek için kullanılır.

Ülkemizdeki pafta bölümlemelerini ve adlandır-
malarını yapabilmek.
 Ülkemizde farklı tip ve ölçeklerde haritalar 
kullanılmaktadır. Bir Grid Bölgesinin ortasın-
dan bir paralel dairesi ile ikiye ayrılmasından 
oluşan her bir parçaya “Dünya Paftası” denir. 
Bu paftaların ölçekleri 1/1 000 000’dur. Dünya 
paftası 4’e bölünerek, 1/500 000’lik pafta elde 
edilir. Bunların boyutları 3ox2o’dir. Bu paftalar 
4’e bölünerek her biri 1/250 000’lik paftalar elde 
edilir.	Bu	paftaların	boyutları	1°30’x1°’dir.	1/250	
000’lik paftalar eşit boylam farkları olacak şekil-
de 6 parçaya bölünerek her biri 30’x30’ boyutlu 
ve 1/100 000’lik paftalar elde edilir. 1/100 000 öl-
çekli paftaların 4’e bölünmesi ile 15’x15’ boyutlu 
1/50 000’lik paftalar, bunların 4’e bölünmesinde 
7’30’’x7’30’’ lik 1/25 000’lik paftalar elde edilir.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Harita Projeksiyonunu aşağıdakilerden hangisi ifa-
de eder?

a. Sayısal Veri Teknolojisinin diğer bir adıdır.
b. Verilerin birleşerek bir bütünlük oluşturmasıdır.
c. Yeryüzünün iki boyutlu düzlemde matematik-

sel bağıntılar veya geometrik ilişkiler yardımıy-
la temsil edilmesi işlemidir.

d. Sayısal verilerin çakıştırılması işlemidir.
e. Merkezinde bir ışık kaynağı bulunan küresel dün-

yanın, ekvatora teğet olarak çizilen bir silindire iz 
düşürülmesi sonucu elde edilen haritasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi korudukları özellikler ba-
kımından bir projeksiyon türüdür?

a. Açı Koruyan Projeksiyonlar.
b. Dik Kenarları Koruyan Projeksiyonlar.
c. Veri Koruyan Projeksiyonlar.
d.	 Nokta	Koruyan	Projeksiyonlar.
e. Dik Açıları Koruyan Projeksiyonlar.

3. Transversal Konumlu Projeksiyonun tanımı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Düzlem yer küreye ekvator üzerinde herhangi 
bir noktada teğet, eksen yerin dönme eksenine 
paralel  konumda olması durumu.

b. Düzlemin kuzey kutbuna teğet olması durumu.
c. Düzlem yer küreye herhangi bir noktada teğet, 

eksen yerin dönme ekseni ile herhangi bir açı 
altında kesişmesi durumu.

d. Düzlemin güney kutbuna teğet olması durumu.
e . Düzlem yer küreye ekvator üzerinde herhangi 

bir noktada teğet, eksen yerin dönme eksenine 
dik konumda olması durumu .

4. Aşağıdakilerden hangisi bir projeksiyon türüdür?
a. Açısal Projeksiyon.
b. Merkezsel Projeksiyon.
c. Konumsal Projeksiyon.
d. Silindirik Projeksiyon.
e. Mekansal Projeksiyon.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan di-
limlerden biridir?

a. 15
b. 25
c. 35
d. 45
e. 55

6. Aşağıdakilerden	 hangisi	 Türkiye	 için	 6°	 lik	 dilim	
genişlikli dilim orta meridyenleridir?

a.	 17°,	23°,	29°,	35°
b.	 27°,	33°,	39°,	45°
c.	 37°,	43°,	49°,	55°
d.	 47°,	53°,	59°,	65°
e.	 57°,	63°,	69°,	75°

7.	 Aşağıdakilerden	hangisi	UTM	projeksiyonu	ile	ya-
pılan bir haritanın özelliği değildir?

a.	 Dünya,	başlangıç	meridyenleri	3°’de	bir	değişen	
120 dilime (zone) ayrılır

b.  Dilim orta meridyenleri X ekseni, ekvator da Y 
eksenidir.

c. Her dilimin ayrı bir koordinat sistemi vardır.
d. Koordinatlara Sağa ve Yukarı değer denir. 
e.	 Uzunluk	birimi	metredir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Polikonik Projeksiyon ile 
yapılan bir haritanın özelliği değildir?

a. Yönler doğrudur.
b. Ekvator ve merkezi meridyen birbirine dik ve 

düz hatlar halindedir.
c. Merkezi meridyen üzerinde, paralellerin araları 

birbirine eşit, ancak kavislidir.
d. Kuzey yarım kürede X değerleri pozitiftir. Gü-

ney yarım kürede ise negatiftir. Bu negatiflikten 
kurtulmak için X değerlerine 10.000.000 metre 
değeri eklenir. 

e. Kerte hattı eğridir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Gnomonik Projeksiyonla-
rın ile yapılan bir haritanın özelliği değildir?

a. Meridyenler düz bir hat halinde doğrulardan 
oluşur.

b.	 Dünya,	başlangıç	meridyenleri	6°’de	bir	değişen	
60 dilime (zone) ayrılır. 

c. Paraleller eşit aralıklarda değildir.
d. Büyük daireler düz hat halindedir.
e. Kerte hattı eğridir.

10. Aşağıdakilerden hangisi 1/25 000 ölçekli bir harita-
nın pafta adıdır?

a. ESKİŞEHİR-İ25-a4
b. ESKİŞEHİR-İ25-a
c. ESKİŞEHİR-İ25
d. ESKİŞEHİR-İ26
e. ESKİŞEHİR 
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Okuma Parçası
Haritacılık mesleğinin faaliyetlerinden birisi de yeryü-
zünün tümünün ya da bir bölümünün haritasını yap-
maktır. Harita tanım olarak, yeryüzünün tümünün ya 
da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün matematik 
yöntemler ile istenilen ölçeğe göre küçültülerek özel 
işaretleriyle belirli standartlarda bir düzlem üzerine 
çizilmiş bir örneğidir. 
Haritalar değişik amaçlarla üzerinden bilgi alınma 
amacıyla kullanılırlar. Yaşadığımız dünyanın şekli ile 
haritanın çizildiği düzlem arasında şekil bakımından 
çok	 büyük	 farklılık	 söz	 konusudur.	 Noktalara	 ilişkin	
koordinatlarla matematiksel işlemler yapılabilmesi-
ni sağlamak amacıyla, yeryüzünün gerçek şeklinin; 
matematiksel olarak tanımlanabilen ve herhangi bir 
elipsin eksenlerinden biri etrafında döndürülmesiyle 
oluşan bir dönel elipsoid ya da daha basit yaklaşımla 
küre gibi kapalı geometrik eğri yüzeyler olduğu var-
sayılır. Dünyanın şekli için hangi kapalı yüzey alınır-
sa alınsın, harita yapılırken bu eğri yüzey üzerindeki 
bilgilerin düzlem bir harita üzerine geçirilmesi gerekir. 
Bu tür kapalı eğri geometrik yüzeyler üzerindeki bil-
gilerin harita düzlemine geçirilmesi için matematik ve 
geometri kurallarından yararlanılmakta olup bu işleme 
harita projeksiyonu adı verilmektedir.
Yeryüzündeki noktaların tanımlanabilmesi amacıyla 
kullanılan referans koordinat sistemi için kabul edilen 
başlangıca “datum” adı verilir. Harita veya arazi üzerin-
deki bir noktanın kabul edilen bir başlangıç sistemine 
göre yerini bulmak için bir referans koordinat siste-
mi tanımlanır; ayrıca bu kapsamda dünyanın gerçek 
şekline en uygun bir elipsoid ve koordinat sisteminin 
başlangıcı (datumu) seçilir ve tanıtım amacıyla, seçilen 
datuma genel olarak örneğin ED50 datumu, WGS84 
datumu, Krassovsky 1940 vs. gibi kısa bir isim verilir. 
Uygulamada,	noktaların	yatay	koordinatları	için	farklı	
bir datum, nokta yükseklikleri için başka bir datum se-
çilmektedir. Ülkeler, kendi durumlarına uygun bir da-
tumu benimseyerek haritalarını üretirler. Haritalardaki 
nokta koordinatları, harita üretimi için seçilen datuma 
göre belirlenmektedir. Datum seçimine bağlı olarak, 
bir noktanın herhangi bir datumdaki koordinatları 
(enlem, boylam; sağa, yukarı değerler ile yükseklik) 
diğer datumdaki koordinatlarından farklılık gösterir.
Harita Genel Komutanlığı tarafından askeri ve sivil 
amaçlarla 2001 yılına kadar üretilen 1/25.000, 1/50.000 
ve 1/100.000 ölçekli topoğrafik haritalarda kullanı-
lan koordinat sistemi (datum) Avrupa Datumu-1950 

(European Datum-1950: ED-50) sistemine göredir. 
Ancak, GPS teknolojisinde yaşanılan gelişmelere bağ-
lı olarak haritaların WGS-84 sisteminde üretiminin 
dünyada yaygınlaşmasına paralel olarak, Türkiye’nin 
1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli topoğrafik ha-
ritalarının 2002 yılından itibaren WGS-84 sisteminde 
üretimine karar verilmiştir.
Ülkemizde 1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçek-
li Türkiye haritalarında yatay koordinatlar ED-50’ye 
göre, yükseklikler ise başlangıç olarak alınan ortalama 
deniz seviyesine göre tanımlanmıştır. Ancak GPS alet-
leri ile noktaların yatay koordinatları ile yükseklikle-
ri WGS-84 sistemine (datumuna) göre belirlenmekte 
olup noktanın GPS ile belirlenen yüksekliği (elipsoid 
yüksekliği) ile ortalama deniz seviyesinden olan yük-
sekliği arasında bir farklılık söz konusudur. 
Datum farklılığı nedeniyle, ED-50 datumunda üretilen 
herhangi bir Türkiye haritasındaki bir noktanın koor-
dinatları ile aynı noktanın GPS aleti ile WGS84 datu-
munda belirlenen koordinatları birbirinden farklılık 
gösterir. Bu nedenle, noktanın WGS84 datumunda 
belirlenen yatay koordinatlarını kullanarak, bu noktayı 
doğrudan ED50 datumunda üretilmiş olan bir pafta-
da işaretlemek yanlıştır. Bir noktanın ED-50 datumu 
ile WGS-84 datumunda belirlenen koordinatları ara-
sındaki uyuşumu sağlamak için, noktanın ED50 ile 
WGS84 datumundaki koordinatları arasında hesapla-
nan koordinat düzeltme (kayıklık) veya dönüşüm de-
ğerlerinin bilinmesi gereklidir.

Kaynak:	E.Ömür	DEMİRKOL,	Mehmet	Ali	GÜRDAL,	
Abdullah	 YILDIRIM.,	 	 “Avrupa Datumu 1950 
(European Datum 1950: Ed-50) İle Dünya Jeodezik 
Sistemi 1984 (World Geodetıc System 1984: Wgs84) 
Arasında Datum (Koordinat) Dönüşümü Ve Askeri 
Uygulamaları”, Jeodezi Konulu Teknik Bildiriler
http://www.hgk.mil.tr/haritalar_projeler/bildiriler/je-
odezi/makale(pdf)/jeo_tek_bil6.pdf
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde  Yanıt Anahtarı
1. c  Yanıtınız yanlış ise “Harita Projeksiyonları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a  Yanıtınız yanlış ise “Harita Projeksiyonları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e  Yanıtınız yanlış ise “Harita Projeksiyonları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d  Yanıtınız yanlış ise “Projeksiyon Türleri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5.	c		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Universal	Transversal	Mer-

kator Projeksiyonu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6.	b		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Universal	Transversal	Mer-
kator Projeksiyonu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Universal	Transversal	Mer-
kator Projeksiyonu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. d  Yanıtınız yanlış ise “Polikonik Projeksiyon” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b  Yanıtınız yanlış ise “Gnomonik Projeksiyon” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a  Yanıtınız yanlış ise “Pafta Bölümleme ve Ad-
landırma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
UTM	sistemi	için	ülkemizde	toplam	dört	dilim	(Zone)	
söz	 konusudur	 ve	 dilim	 numaraları	 (DN)	 35,	 36,	 37	
ve 38 dir. Konya ilinde yapılacak bir çalışmada, Dilim 
Numarası	 olarak	 36	 seçilmelidir.	 Bütün	 parametreler	
ve	 koordinat	 sistemleri	 bu	 Dilim	 Numarasına	 göre	
belirlenmektedir. Aşağıdaki şekilde Türkiye için dilim 
numaraları gösterilmiştir. Şekil dikkatlice incelendi-
ğinde	Konya	ilinin	Dilim	Numarasının	36	olduğu	açık	
bir şekilde görülmektedir.

Sıra Sizde 2
Genellikle kutup bölgelerinde yapılan CBS çalışmala-
rında Düz Projeksiyonlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki 
şekilde de görüldüğü gibi özellikle Kutbi Gnomonik 
Projeksiyon kullanımı uygun olacaktır. Bu projeksi-
yonda kutup noktasında teğet olacak bir şekilde düz 
bir satıhın konulması ile elde edilen bir projeksiyon 
sistemidir. Düzlem projeksiyonlarda teğet noktasın-
dan uzaklaşıldıkça deformasyon miktarında da artış 
gözlenmektedir. Yani teğet noktadan uzaklaştıkça ha-
ritalarda büyük bozulmalar meydana gelir. Bu projek-
siyonun en önemli özelliği büyük dairenin düz bir hat 
şeklinde olmasıdır. Bu özellik dünya üzerindeki en kısa 
mesafenin bulunması için kullanılır. Bu özelliğinden 
dolayı kutuplara yakın uçuşlarda Düzlem Projeksiyon 
ile üretilmiş haritalar kullanılmaktadır.  



2. Ünite - Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri 71

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

Yararlanılan İnternet  Adresleri

Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği (1998), 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
5. Baskı.

İpbüker, C., (2008). Kartografik Projeksiyonlar (Ders 
Notu).

Küpçü, S., (2005). ArcGIS 9 Uygulama Dokümanı, İş-
lem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim 
Ltd.	Şti.	

Songu, C., (1995). Ölçme Bilgisi (Birinci Cilt), Birsen 
Yayınevi

Yıldırım, F., Kaya, A., (2006) Kaya Dilim Esasına 
Dayalı Utm Sistemi İçin Alternatif Çözüm Yön-
temlerinin İncelenmesi, Harita Dergisi, Temmuz 
2006, Sayı : 136

Yılmaz, İ., (2009) Uygun Harita Projeksiyonu Seçi-
minde Bazı Temel Esaslar, Harita Teknolojileri 
Elektronik	Dergisi	Cilt:	1,	No:	2,	2009

http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkat%C3%B6r_projek-
siyonu

http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_Mercator_
projection

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.
cfm?TopicName=An_overview_of_map_projecti-
ons



3
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farklı ölçü birimlerini tanıyabilecek ve birimler arasında dönüşümler yapabilecek,
Ölçülerde meydana gelen hata türlerini tanıyabilecek ve bunları açıklayabilecek,
Detayların alımı ile ilgili yöntemleri tanıyabilecek ve detay ölçümünü yapabi-
leceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ölçme
•	 Hata
•	 Ölçü	Birimleri
•	 Doğruluk
•	 Hassasiyet

•	 Yatay	Uzunluk	Ölçümü
•	 Detay
•	 Kroki
•	 Dik	Koordinat	Yöntemi
•	 Bağlama	Yöntemi

İçerik Haritası





Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ölçme ve Ölçme Bilgisine 
İlişkin Temel Kavramlar

•	 ÖLÇME	BİLGİSİ
•	 ÖLÇME	İŞLEMİNDE	MEYDANA	GELEN	
HATALAR

•	 UZUNLUK	ÖLÇÜMÜ	
•	 DETAY	ALIMI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



ÖLÇME BİLGİSİ
Bir nesnenin gözlemler sonucu sayı veya sembollerle ifade edilmesine “ölçme” 
denir. Ölçme bilinmeyen bir değerin bilinen ölçü ile ifade edilmesidir. Örneğin 
bir nesnenin uzunluğu, açısı, alanı, sıcaklığı, kuvveti vb. birçok değeri olabilir. 

Uzunluk Birimi
Uzunluk birimi olarak bugün birçok ülkede kabul edilen birim “metre” (kısa 
gösterimi “m” olarak ifade edilir) dir. Metrenin ast ve üst katları aşağıdaki şekil-
de isimlendirilir;

1000	metre	(m) 1	Kilometre	(km)

100	metre	(m) 1	Hektometre	(hm)

10	metre	(m) 1	Dekametre	(dam)

1	metre	(m) 1	Metre	(m)

0.1	metre	(m) 1	Desimetre	(dm)

0.01	metre	(m) 1	Santimetre	(cm)

0.001	metre	(m) 1	Milimetre	(mm)

Dört kişiden oluşan bir ekip uzun bir yolu ölçmek istemektedir. Bir ekibin bitti-
ği yerden diğer ekip başlamaktadır. Birinci ekibin ölçümleri toplamı 5 kilometre, 
ikinci ekip 55 hektometre, üçüncü ekip ise 4 kilometre 6 hektometre değerlerinde 
ölçümler elde etmiştir. Ekipler ofise döndüklerinde ekip başlarına ölçüm değerle-
rini vermişlerdir. İstenen ölçü birimi metre olduğuna göre bu yolun uzunluğu kaç 
metre yapmaktadır?

Ölçüm esnasında ve hesaplamalarda verilen ve ölçülen birimin hangi birim olduğu 
dikkate alınarak hesaplamalar ve ölçümler yapılmalıdır.

Genellikle ölçümlerde kullanılan birimler yukarıdaki gibi sıralanabilir. Ancak 
bazı ölçümlerde daha hassas ölçü birimlerine ihtiyaç duyulabilir. Bunlarda aşağı-
daki şekilde isimlendirilir;

Ölçme ve Ölçme Bilgisine 
İlişkin Temel Kavramlar
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0.000001	metre	(m)	=	10-6 1	Mikron	(m)

0.000000001	metre	(m)	=	10-9 0.001	Mikron	(m)	=	1	mm

0.0000000001	metre	(m)	=	10-10 1	Angstron	(A0)	=	0.1	mm

Açı Birimi
Bugün kullanılan açı birimleri Derece, Grad ve Milyem’dir.

Derece: Bir çemberin 360’a bölünmesi sonucu oluşan merkez açısına “1 de-
rece” denir ve 1° şeklinde gösterilir. Derecenin, Dakika (1' şeklinde gösterilir) ve 
Saniye (1") olarak alt katları vardır. Bu birimler 60 sayısının katları şeklinde artar 
veya azalır.

1' Dakika = 1°/60 , 1" Saniye = 1'/60 = 1°/3600
Bir açıyı derece cinsinden 25° 30' 45" şeklinde veya 25°.5125 şeklinde göste-

rebiliriz. 25° 30' 45" şeklinde gösterildiğinde buna “altmışlık açı biriminde” gös-
terim denir. Herhangi bir açının trigonometrik değeri alınmak istenildiği zaman 
açının altmışlık birimi kullanılmaz, bunun yerine ondalığa dönüştürülmüş şekli 
(25°.5125) kullanılır. Altmışlık açı biriminin ondalık açı birimine dönüştürülme 
şekli aşağıdaki gibidir;

Derece cinsinden verilen açı biriminde hesaplama yapılabilmesi için açının ondalık-
lı açı biriminde olması gerekmektedir. Verilen açı altmışlık açı biriminde verilmiş 
ise hesaplamalara geçmeden bu açının muhakkak ondalıklı açı birimine dönüştü-
rülmesi gerekmektedir.

45"/60 = 0.75' dakika elde edilir. Bu değere kendi dakika değerimiz yani 30'’yi 
eklediğimizde 30.75' elde edilir.

30.75’/60 = 0.5125° derece elde edilir. Elde edilen bu değer kendi derece değe-
rimiz ile toplanarak sonuç değerimiz 25°.5125 elde edilir. Bu açı değeri ile artık 
hesap makinelerinden trigonometrik fonksiyonlar alınabilir. Bu işlem aşağıdaki 
gibi formüle edilebilir.

Derece (°) + Dakika (')/60 + Saniye (")/3600 şeklinde hesaplanabilir.

29° 45' 30” olarak verilen bir açı değeri vardır. Bu açının sinüs ve kosinüs değerlerini 
hesaplayınız.

35°.4550 açı değerini altmışlık açı biriminde gösteriniz.

Grad: Bir çemberin 400’e bölünmesi sonucu oluşan merkez açısına “1 grad” 
denir ve 1g şeklinde gösterilir. Gradın alt katları aşağıdaki gibidir;

0.1 Grad (1g) Desigrad (dg)
0.01 Grad (1g) Santigrad (c)
0.001 Grad (1g) Miligrad (mg)
0.0001 Grad (1g) Desimiligrad (cc)

Kesişen iki doğrunun 
oluşturduğu açıklığa açı denir.

2
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Yukarıda da görüldüğü gibi birimler arasındaki dönüşüm 100 sayısı ile ya-
pılmaktadır. Bu yüzden bu gösterime “yüzlük açı birimi” de denir. Herhangi bir 
açının grad cinsinden gösterimi 36g 25c 56cc şeklinde veya 36g.2556 şeklinde de 
gösterilebilir. Bu açının trigonometrik fonksiyonunu alırken hiçbir dönüşüm veya 
değiştirme yapmamıza gerek yoktur. Bu şekilde kullanımı çok kolay olduğu için 
Jeodezik ölçümlerde bu birim tercih edilir. Jeodezik ölçme cihazlarında açı bö-
lümleri genellikle grad açı cinsinden tanımlanmıştır.

Hesap yaparken hiçbir dönüşüm yapılmadan kullanıldığı için genellikle ölçüm iş-
lerinde grad açı birimi kullanılır. Ölçüm cihazlarının açı gösterge birimleri de grad 
cinsindendir.

Milyem: Bir çemberin 6400’e bölünmesi sonucu oluşan merkez açısına “1 mil-
yem” denir ve son rakamın üzerine “=” eklenerek gösterilir.

6400 değeri rastgele seçilmiş bir değer değildir. 6400 değeri yaklaşık dünya 
yarıçapına yani ~6370 km yakın bir değer seçilmiştir. Dünya üzerindeki 1 km’lik 
mesafe 1 milyemlik açı değerine bu da 1 metrelik yay uzunluğuna karşılık gel-
mektedir. Genellikle milyem değeri askeri amaçlar için kullanılır ve sivil amaçlı 
kullanımlarda pek tercih edilmez.

Yay Birimi
Bir çemberde yay birimi olarak “radyan” ifadesi kullanılır. Bir çemberde, uzunlu-
ğu yarıçapına eşit olan bir yay parçası-
nı gören merkez açıya bir radyanlık açı 
denir. Yarıçapı r olan çemberin çevresi 
2πr olduğundan, çemberin radyan de-
ğeri;

2πr/r = 2π = 6.283 dür. 

Bir radyanlık açı ro (r) harfi ile 
gösterilir. Merkez açıya göre r değeri 
değişir. Merkez açı derece cinsinden 
verilmiş ise r0, merkez açı grad cinsin-
den verilmiş ise rg değerleri kullanılır. 
Bu değerler arasındaki ilişki aşağıdaki 
gibidir.

D/360 = G/400 = M/6400 = R/2π
r0 = 180/π = 57°.29577951
rg = 200/π = 63g.66197724

Açılarda dönüşüm yaparken r0 veya rg kullanımına dikkat edilmelidir.

Bu farklılıktan dolayı bir işleme başlamadan önce verilen birimin ne olduğuna 
çok dikkat edilmesi gerekir. Yukarıdaki birimler arasındaki ilişkiden dolayı bir 
birimde verilen bir değer başka bir birime dönüştürülebilir. 

Bir üçgenin iç açıları A = 75g 36c 45cc, C = 0.95 radyan olduğuna göre B açısının 
değerini derece biriminden hesaplayınız?

Şekil 3.1

Bir Radyanlık Yay 
ve O Yayı Gören Açı 
(b = r).
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Alan Birimleri
Alan birimi olarak “metrekare” kullanılacaktır ve gösterimi “m2” şeklindedir. 
Metrekare boyutları bir metre olan bir karenin alanıdır. Metrekarenin ast ve üst 
katları aşağıdaki gibidir;

1	000	000	m2	=	106	m2 1	Kilometrekare	(km2)

10	000	m2	=	104	m2 1	Hektometrekare	(hm2)

100	m2	=	102	m2 1	Dekametrekare	(dkm2)

1	m2 1	Metrekare

0.01	m2	=	10-2	m2 1	Desimetrekare	(dm2)

0.0001	m2	=	10-4	m2 1	Santimetrekare	(cm2)

0.000001	m2	=	10-6	m2 1	milimetrekare	(mm2)

Yukarıda da görüleceği gibi alan birimleri 100’ün katları şeklinde azalıp artmak-
tadır. Genelde uygulamada dekametrekareye “ar”, hektometrekareye ise “hektar” 
denilmektedir. Aynı şekilde 1000 m2’ye “dekar” veya “dönüm” denilmektedir.

Uzunluk birimlerinde ast ve üst katlara geçişler 10’un katı şeklinde gerçekleşirken 
alan birimlerinde ast ve üst katlara geçiş 100’ün katı şeklinde gerçekleşmektedir.

ss5 50 hektometrekare arazisi bulunan bir kişi dönümünü 2 000 TL’den satmaktadır. 
Bu arsayı almak isteyen bir kişinin ödeyeceği ücret ne kadardır?

ÖLÇME İŞLEMİNDE MEYDANA GELEN HATALAR
Dünya üzerinde nerede olunursa olunsun elimize bir ölçü cihazı alıp ölçtüğümüz-
de her defasında farklı değerlerle karşılaşırız. Örneğin bir masanın uzunluğunu 
bir çelik metre ile ölçmeye çalışalım. Bu ölçme işlemi esnasında her defasında çok 
küçük de olsa farklı değerler elde ederiz. Bunun gibi farklı ölçülerin elde edilmesi 
kimi zaman cihazlardan kaynaklanan, kimi zaman kişilerden kaynaklanan (ölçü 
değerlerinin yanlış okunması gibi), kimi zamanda tamamen tesadüfi meydana ge-
len hatalar olabilir.

Haritacılık çalışmaları özellikle bir projeye ait değerler, sınırları gösteren bir 
çalışma ve en önemlisi bu çalışmalar hukuki bir durumun aydınlanmasında kul-
lanılan değerler olmaktadır. Bu yüzden bu tür hatalar yakından tanımak çok 
önemlidir. Bu hataların belirlenip giderilmesi ve ya giderilemeyecek bir hata söz 
konusu ise onu en düşük düzeyde tutmak gerekmektedir.

Ölçme İşlemlerinde Karşılaşılan Hatalar
Ölçme işlemlerinde karşılaşılan hatalar üç şekildedir. Bunlar;

a. Kaba hatalar
b. Sistematik (düzenli) hatalar
c. Tesadüfi (düzensiz) hatalar

Uygulamada sıklıkla kullanılan 
dekar veya dönüm 
terimi 1000 m2 ye karşılık 
gelmektedir.

Hata terimi ölçülen veya 
hesaplanan değer ile gerçek 
değeri arasındaki fark olarak 
tanımlanmaktadır.

Ölçülerin doğruluğunu 
anlamak amacıyla bazen 
ölçüler tekrarlı olarak yapılır. 
Örneğin bir uzunluk ölçümü 
yapalım. Bu ölçüm hem 
gidiş hem de dönüş şeklinde 
ölçülmelidir. İşte dönüş ölçüsü 
ölçünün tekrarlanması işidir. 
Gidiş ve dönüş arasında bir 
fark yoksa ölçümüz doğrudur, 
ancak gidiş ve dönüş arasında 
bir fark varsa ölçümüz 
hatalıdır ve hangisinin doğru 
olduğunu anlamak için bir 
üçüncü ölçme işlemi yapılır. 
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Kaba Hatalar
Kaba hatalar, genellikle kişilerden kaynaklanan ve dikkatsizlikler sonucu meyda-
na gelen hatalardır. Örneğin bir uzunluk ölçmesinde 20 metrelik bir veya birkaç 
ölçümün hesaba katılmaması, bir açı ölçümünde 69 gradlık bir ölçüm yerine 96 
gradlık bir ölçümün okunması, 27 gradlık bir açı hatasının meydana gelmesine 
sebep olmaktadır. Bu hata genellikle hesaplamalar esnasında kolaylıkla belirlene-
bilir. Bu hatanın giderilmesi için ölçümün tekrarlanması gerekmektedir. Ancak 
arazi ölçümleri esnasında da bu hata kontrol ölçüleri yardımıyla veya ölçüler tek-
rarlı yapılarak belirlenebilir.

Kaba hata fark edilmesi ve telafi edilmesi en kolay hata türüdür.

Sistematik (Düzenli) Hatalar
Düzenli (sistematik) hatalar aynı yönde (negatif veya pozitif) ve aynı değer-
de olan hatalardır. Bu tür hatalar genellikle aynı şartlar altında meydana gelen 
hatalardır. Örneğin bir çelik şerit metre ile ölçüm yapıldığını düşünelim. Bu 
ölçüm esnasında önce çok sıcak bir yerde, daha sonra çok soğuk bir yerde öl-
çüm yapıldığını ve aynı nesnenin ölçüldüğünü düşünelim. Bu iki ölçünün aynı 
çıkması düşünülemez. Çünkü sıcaklık farkından dolayı çelik şerit metre bazı 
esneme ve büzülmelere maruz kalacaktır. İşte sıcaklık farkından kaynaklanan 
bu hata bütün ölçüleri etkileyecek ve sonuçta elde edilen toplam ölçü değeri 
yanlış elde edilecektir. Sayısal bir örnek üzerinde düşünülürse, 20 metrelik bir 
çelik şerit metrede 1 cm’lik bir hata olduğunu düşünelim. Ölçümümüz ise 400 
metrelik bir alan olsun. Burada 20 cm ((400:20)x1=20) bir hata meydana gel-
mektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak, bir Totalstation cihazı ile ya-
pılan bir ölçümde cihazın kalibrasyonu bozulmuş ise, bu cihazla ölçülen bütün 
değerler yanlış olacaktır. Görüldüğü üzere sistematik hatalar genelde kişilerden 
değil cihazlardan ve çalışma ortamından meydana gelen hatalardır. Bu hataların 
giderilmesi kaba hataların giderilmesi gibi ölçülerin tekrarlanması suretiyle de 
giderilemez. Çünkü cihazdan kaynaklanan bir hata her koşulda tekrarlayaca-
ğından ölçüm tekrarlanması bu ölçülerin yanlışlığını gideremeyecektir. Bu tür 
bir hatanın giderilmesi ancak o hatayı bilerek ve hatanın giderilmesi ile müm-
kün olacaktır. Bu hatanın giderilebilmesi için ölçüme başlamadan önce ölçüm 
cihazlarının çok iyi bir şekilde kalibre edilmesi gerekmektedir. Eğer dış ortam-
lardan (sıcaklık gibi) kaynaklanan bir hata varsa cihazın hata miktarı hesap-
lanarak bütün ölçüme bu hata miktarının eklenmesi gerekmektedir. Özellikle 
hassas ölçüm yapılması gereken (deformasyon ölçümleri gibi) yerlerde ölçüme 
başlamadan önce bütün cihazların kalibre edilmesi ve ortam koşullarına bağlı 
hata miktarlarının iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Sistematik hatalar genelde cihazlardan meydana gelen hatalardır. Bu tür bir hata 
türü ölçü tekrarlanması suretiyle düzeltilemez. Ancak bu hataların nereden kay-
naklandığını bularak hatanın ortadan kaldırılması ile düzeltilebilir. 

Tesadüfi (Düzensiz) Hatalar
Tesadüfi (düzensiz) hatalar cihazlardan ve insan yeteneklerinin sınırlı olmasın-
dan kaynaklanan hatalardır. Bu hataların ölçüyü nasıl etkileyeceği tam olarak kes-
tirilememektedir. Bunlar ölçüye bazen (+) yönde, bazen (-) yönde etki yaparlar. 

Ölçülerin doğruluğunu 
anlamak amacıyla arazide 
kontrol ölçüleri yapılır. Kontrol 
ölçüsü, arazi üzerinde hesap 
ile bulunabilen bir değerin 
ölçülerek doğruluğunun 
teyidini yapmaktır. Örneğin 
dik açılı bir üçgende iki kenar 
ölçüldükten sonra üçüncü 
kenarı ölçmeye gerek yoktur. 
Pisagor bağıntısını kullanarak 
üçüncü kenarı hesaplarız. 
Ama ölçülen iki kenarın 
doğruluğunu anlayabilmek 
için üçüncü kenar kontrol 
amacıyla ölçülür. Eğer ölçülen 
değer ile hesaplanan değer 
arasında fark yoksa üçgenin 
ölçülen diğer iki kenarı doğru 
ölçülmüştür, ancak fark varsa 
üçgenin ölçülen diğer iki 
kenarı hatalı ölçülmüştür.

Ölçme işi çok önemli bir iştir. 
Bu yüzden ölçüm cihazlarının 
da olabildiğince kusursuz 
olması istenir. İşte bu yüzden 
cihazların tam doğru ölçüp 
ölçmediğinin kontrol edilmesi 
amacıyla kalibrasyon işlemi 
yapılır. Kalibrasyon işlemi, 
ölçüsü tam olarak bilinen bir 
yerin ölçüm cihazı ile tekrar 
ölçülmesi ile yapılır. Ölçme 
cihazında bir hata varsa 
hata miktarı kalibre edilerek 
düzeltilir.
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Tesadüfi hatalar, kaba hatalar gibi ölçülerin tekrarlanması suretiyle veya sistema-
tik hatalar gibi hataları belirleyip bunları daha sonradan ölçülere düzeltme yapma 
imkanı bulunmamaktadır. Bundan dolayı tesadüfi hatalar bu grup içerisinde en 
tehlikeli hatalardır. Ancak bu hatalarda büyük hata yapmak çok zordur. Tesadüfi 
hatalarda genellikle küçük hatalar yapılır ve bunlar fark edilemezler ancak bu ha-
tanın da belli sınırlar içerisinde kalması istenir.

Kare şeklinde bir arazinin iç açıları 69g, 120g, 80g, 104g olarak ölçülmüştür. Bu ölçüm-
de bir hata meydana gelmiş midir? Eğer bir hata söz konusu ise bu hata türü nedir?

Tesadüfi hatalar, ölçüleri nasıl etkileyeceği bilinemeyen hatalardır. Bu yüzden hata 
grupları arasında en tehlikeli hata türüdür. Ancak bu hata türünde büyük hata yap-
ma olasılığı çok düşüktür.

Doğruluk ve Hassasiyet
Haritacılıkta doğruluk ve hassasiyet çok önemli kavramlardır. Ancak bu kavram-
lar çoğu zaman birbirleri ile karıştırılabilmektedir. Doğruluk; bir ölçüm işleminde 
yapılan ölçümün hatalardan ne ölçüde arındırıldığının bir ifadesidir. Hassasiyet 
ise; ard arda yapılan ölçümlerin ne ölçüde tutarlı olduğunu ifade eden bir terim-
dir. Bir ölçü iyi bir doğrulukta olduğu gibi kötü bir hassasiyette olabilir. Bunu 
daha iyi anlayabilmek için şu örneği inceleyelim. Bir okçu düşünelim ve bir hedef 
tahtasına değişik atışlar yaptığını hayal edelim. Bu atışlarda aşağıdaki gibi durum-
lar oluşabilir.

Genellikle doğruluk ve hassasiyet terimleri karıştırılmaktadır. Doğruluk; ölçme iş-
leminde ölçümün hatalardan ne ölçüde arındığını, hassasiyet ise; ard arda yapılan 
ölçümlerin ne ölçüde tutarlı olduğunu ifade eden bir terimdir.

6

Şekil 3.2

Şekil a’da yapılan 
atışlarda okçu iyi 
bir doğruluk ve 
iyi bir hassasiyete 
sahiptir. Şekil b’de 
iyi bir hassasiyete 
ancak kötü bir 
doğruluğa sahiptir. 
Şekil c’de iyi bir 
doğruluk ancak 
kötü bir hassasiyete 
sahiptir. Şekil d’de 
ise hem kötü bir 
doğruluk hem de 
kötü bir hassasiyete 
sahiptir.
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Gerçek ve Görünen Hata
Bir ölçüyü birkaç defa ölçtüğümüzde hiçbir zaman aynı değeri ölçmemiz mümkün 
değildir. İşte bu yüzden ölçünün gerçek değeri ve olması gereken değer arasında-
ki farka “hata” denilmektedir. Ölçülecek objenin değeri genelde önceden bilin-
mez. Ancak bazı ölçüler vardır ki bunların değeri önceden bilinebilir. Örneğin bir 
üçgenin iç açıları toplamı 180°’dir. Bir karenin iç açıları toplamı 360°’dir. Ölçüm 
yapılacak objelerin bazen değerleri bilinebilir. Bu bilinen değer ile ölçülen değer 
arasındaki fark ise “gerçek hata” olarak ifade edilir. Bir üçgenin iç açılarının top-
lam ölçüsü 180.0258° ölçülmüş ise bizim bu ölçüdeki gerçek hatamız 0.0258°’dir. 
Çünkü bu ölçüde gerçek değer bellidir ve 180°dir.

Ölçüm yapılacak alanda genellikle gerçek değer bilinmez. Bunun için bir dizi ölçüm 
yapılır. Bu ölçümlerin aritmetik ortalamaları sonucunda kesin değere en yakın değer 
elde edilir ve hesaplamalarda bu değer kullanılır. Ölçülen değerlerin kesin değerle ara-
sındaki fark “görünen hata” olarak isimlendirilir. Bunu şöyle formülize edebiliriz;

L: Ölçüm değerleri
X: Kesin değer
V: Ölçü dizisindeki hata
V = L - X

Bir ölçü dizisindeki hataların toplamı [VV] şeklinde gösterilir ve değeri 
0’a eşit olur. Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim:

Ölçü dizisindeki kesin değer ile ölçüm değerleri arasındaki farkların toplamı [VV] = 
0 olmalıdır. 

Bir alanda aynı yerin 5 farklı ölçümü yapılmıştır. Bu ölçüler;
L1 = 150.80 m, L2 = 150.86 m, L3 = 150.75 m, L4 = 150.90 m, L5 = 150.83 m’dir.
Bu ölçüleri kullanarak [VV] = 0 kontrolünü yaparak kesin değeri hesaplayınız.

X = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) / 5 
X = 150.83 m
V1 = 150.80 - 150.83 = -3
V2 = 150.86 - 150.83 = 3
V3 = 150.75 - 150.83 = -8
V4 = 150.90 - 150.83 = 7
V5 = 150.84 - 150.83 = 1
      [VV] = 0

Bir açı 5 kere ölçülmüş ve şu değerler bulunmuştur;
L1 = 120.8650g, L2 = 120.8675g, L3 = 120.8665g, L4 = 120.8655g, L5 = 120.8670g.

Bu ölçüleri kullanarak [VV] = 0 kontrolünü yaparak kesin değeri hesaplayınız.

Ölçü Dengelemesi, Tolerans Değeri
Ölçümler esnasında meydana gelen hatalardan yukarıda detaylı bir şekilde bahse-
dilmiştir. Bu hataların, ölçülere düzeltme değeri olarak dağıtılmasına “Ölçülerin 
Dengelenmesi” denilmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle örnekleye-
biliriz. Bilindiği gibi bir karenin iç açıları toplamı 400g’dır. Yapılan ölçümler so-
nucunda karenin iç açıları toplamının 400.0040g olduğu hesaplansın. Buradaki 
-40cc ölçü hatası olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu 40cc’lik ölçü hatası ölçülen 
açılardan 10cc çıkarılarak ölçü dengelemesi işlemi yapılmış olur.

ÖRNEK 

Haritalarda bir standardın 
oluşturulması ve dil birliği 
yapılması için harita yapım 
yönetmelikleri hazırlanır. Bu 
yönetmelik içerisinde konuyla 
ilgili birçok madde ve kurallar 
vardır. Haritaya yerleştirilecek 
objelerin standardından, 
ölçümlerdeki hata sınır 
değerlerine kadar birçok 
konuyu içerirler.
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Burada akla şu soru gelebilir. Ölçülen bu açılar hangi derecede hata yapıldığında 
ölçülere böyle bir düzeltme getirilebilir? İşte ölçülerin bu şekilde dağıtılabilmesi için 
yapılan hatanın belli bir sınır içerisinde olması gerekir. Bu sınır değere “Tolerans 
Değeri” denir. Tolerans değeri yapılan çalışmadaki hassasiyete ve ölçüm işlemin-
deki büyüklüğe göre değişir. Tolerans değerleri, Harita Yapım Yönetmeliklerinde 
belirtilmektedir. Yapılan ölçümler tolerans değerlerinden fazla ise ölçümler tekrar-
lanarak yapılan hatanın tolerans değerinde olması sağlanmalıdır.

Ölçülerin elde edilen sonuçlarından gerçek değere en yakın değer elde edilir ve geride 
kalan hatalar ölçülere dağıtılır. İşte bu ölçü hatalarının bütün ölçülere dağıtılması işi-
ne dengeleme denir. Ancak dengeleme böyle basitçe anlaşılmamalıdır. Dengeleme işi 
haritacılıkta başlı başına bir konudur ve hemen hemen bütün ölçümlerde kullanılır.

Harita Yapım Yönetmelikleri yaklaşık 200 sayfa kalınlığında bir kitap şeklindedir. 
www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/yonet.doc adresinde de özet bilgilere ulaş-
mak mümkündür.

Ölçülerde hata dağıtım işi belli bir sınır içerisinde yapılır. İşte bu sınır değere “Tolerans 
Değeri” denilmektedir. Bu değerin hesaplanması için yönetmeliklerden yararlanılır. 
Eğer ölçülerdeki hata tolerans değerinden büyük ise ölçüler tekrarlanmak zorundadır.

UZUNLUK ÖLÇÜMÜ
İki nokta arasındaki doğrunun yatay bir düzlem üzerine iz düşürülmesine ve bu 
iz düşümün uzunluğunun ölçülmesi işlemine “Uzunluk Ölçümü” denir. Uzunluk 
ölçülmesi işlemi genelde çelik şerit metre ile yapılmaktadır. Ancak yeni teknolo-
jilerle birlikte bu ölçümler elektronik cihazlarla da yapılmaktadır. Uzunluk ölçme 
işlemi, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere muhakkak yatay yapılmalıdır. 
Ancak bazı durumlarda eğik uzunluklar da ölçülebilir. Bu durumda eğim açısı 
hesaplanarak ölçülerin yatay mesafelere dönüştürülmesi gerekir.

Uzunluk ölçme işlerinde bütün ölçülerin yatayda olması gerekmektedir. Eğik ölçü-
ler gerçek mesafeyi vermez. Mecburi hallerde eğik ölçüm yapılmış olsa bile bu ölçü-
lerin yatay mesafeye dönüştürülmesi gerekmektedir.

Yatay Mesafe Ölçüm Yöntemi
Uzunluk ölçme işlemlerinde en çok kullanılan yöntem yatay mesafe ölçüm yöntemi-
dir. Bu yöntemde esas olan çelik şerit metrenin yatay olarak tutulması ve ölçülme-

sidir. Şekilde de görüldüğü gibi, AC 
mesafesi ölçülmek istenmektedir. 
Örnekte A ve C noktalarına birer ja-
lon dikilir. Doğru bir ölçüm yapıla-
bilmesi için aradaki noktaların B, A 
ve C noktaları ile aynı doğrultuda ol-
ması gerekmektedir. Belli bir güç ile 
çekilen çelik şerit metre yatay olacak 
şekilde tutulur ve bir çekül yardımı 
ile B noktasına işaretlenir. Bütün ölç-
me işleminin yatay ve AC doğrultu-
su arasında olmasına dikkat edilir.

Şekil 3.3

Eğik bir mesafenin 
yatay bir düzlem 
üzerine iz düşümü



3. Ünite - Ölçme ve Ölçme Bilgisine İlişkin Temel Kavramlar 81

Bu tür bir ölçme işlemi için üç 
kişilik bir ekibe ihtiyaç duyulur. 
Bunlardan birinci kişi çelik şerit met-
renin ucunu tutar ve ikinci kişinin 
doğrultuya girmesini sağlar. İkinci 
kişi verilen talimatlara uyar ve çelik 
şerit metreyi gergin bir şekilde tutarak 
çeker, aynı zamanda ölçülen noktayı 
işaretlemekle görevlidir. Üçüncü kişi 
bir çekül yardımıyla çelik şerit metre-
nin yatay olmasını sağlar. Görüldüğü 
üzere doğru bir mesafe ölçümü dikkat 
gerektiren bir işlemdir.

Yatay ölçme işlemi genelde üç kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilir ve üçüncü 
kişi çekül yardımıyla çelik şerit metrenin yatay bir şekilde kalmasını sağlar.

Yatay Ölçmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Mesafe ölçüm işi basit bir işlem gibi gözükse de çok önemli ve tecrübe gerektiren 
bir işlemdir. Bu yüzden bu ölçümü yaparken  dikkat edilmesi gereken bazı husus-
lar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

a. Yapılan ölçü iki nokta arasındaki doğrultu üzerinde yapılmalıdır. 
Doğrultuya girme işlemi metrenin sıfırını tutan kişi tarafından sağlanır.

b. Çelik şerit metre yaklaşık olarak 10 kg’lık bir kuvvetle çekilmelidir. Aksi 
takdirde metre tam olarak gerilemez ve doğru bir ölçüm yapılamaz.

c. Ölçüm işlemi yatay durumda yapılmalıdır. Bu yataylık gözle sağlanabi-
leceği gibi fazla eğimli alanlarda üçüncü bir kişinin yardımına da ihtiyaç 
duyulur.

d. Ölçüm esnasında çelik şerit metre hiçbir zaman omuz hizasının üstünde 
tutulmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu ise şerit metre daha kısa tutu-
larak (10-15 m gibi) böyle bir durumun gerçekleşmemesi sağlanır.

e. Özellikle rüzgarlı havalarda, ölçülen noktaların doğru bir şekilde işaretle-
nebilmesi ve çelik şerit metrenin ölçüm esnasında yatay tutulabilmesi için 
ağır bir çekül kullanılması gerekmektedir. Çekülün sallanmasını önlemek 
için aşağı yukarı hareket ettirmek gerekebilir.

f. Eğimli yerlerde ölçme işlemi yüksek noktadan aşağıdaki noktaya doğru ya-
pılmalıdır.

Ölçüm esnasında ölçüm yapılmasını engelleyen su birikintisi, göl, nehir vb. 
bazı doğal objelerle karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda yardımcı ölçüler vasıta-
sıyla bu tür engeller aşılarak ölçme işlemine devam edilir. Aşağıdaki şekilde gibi 
bir alanda, ölçme işlemi için B noktasından C noktasına olan mesafe (X) ölçülür. 
Aynı işlem E ve D noktaları için de tekrarlanır. Böylece B ve E noktaları arasındaki 
bataklık bölgesinin ölçümü CD mesafesinin ölçülmesiyle bulunmuş olur. Sonuçta 
AF = AB + CD + EF şeklinde bulunabilir.

Şekil 3.4

Çelik şerit metre ile 
ölçme işlemi.
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DETAY ALIMI
Detay alımı; ölçülmesi istenen arazi parçalarının bir ölçek altında küçülterek bu-
nun kağıt ortamına taşınması işlemidir. Bu işlem, arazi parçasının bütün kenarla-
rının ölçülmesi esasına dayanır. Burada önemli olan konu; arazi parçasının ölçü-
lerinin doğru yapılmasıdır.

Ölçmede genel olarak basit ölçme aletleri kullanılır. Büyük alanların ölçüm-
lerinde ise ölçü doğruları ve teodolitler kullanılarak poligon şekilleri oluşturu-
lur. Bir arazinin ölçümünde kullanılacak aletler, ölçülecek arazinin büyüklüğüne 
ve ölçmede kullanılacak yönteme göre belirlenir. Detay ölçümlerinde bilinen iki 
yöntem vardır. Bunlar;

1. Bağlama yöntemi (Üçgenlere bölme yöntemi)
2. Dik koordinat yöntemi (Ortogonal yöntemi)

Bağlama Yöntemi
Bu yönteme göre; detay alımında sadece uzunluklar ölçülür ve çekül, jalon, jalon 
sehpası, çelik şerit metre gibi aletler kullanılır. Bir parselin bu yöntemle ölçül-
mesi esnasında parsel üçgenlere bölünür ve üçgenlerin bütün kenarları ölçülür. 
Bu yöntem tecrübe ve fazla bilgi gerektirmez. Yöntemde ölçümler kontrollü ola-
rak yapılamaz. Bir ölçüde yapılan hata sadece hata yapılan noktada kalmaz, diğer 
noktalar da bu hatadan etkilenir. Bu yüzden ölçüm yapılırken son derece dikkatli 
ölçüm yapmak gerekmektedir. Şekilde görülen alan, üçgen bölgeler oluşturacak 
şekilde bölünmüştür. Tüm kenarlar ölçülmüş ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
oluşturulmuştur.

Şekil 3.5

Ölçülemeyecek 
bir engelle 
(bataklık, göl, su 
birikintisi vb.) ile 
karşılaşıldığında 
izlenebilecek ölçüm 
metodu.

Çizim kontrolü; bir alan için 
oluşturulan çizimin, değişik 
araçlar (Jalon, Teodolit vb.) 
kullanılarak doğruluğunun 
test edilmesidir.

Şekil 3.6

Görüşün mümkün 
olduğu alanın 
üçgenlere ayrılarak 
ölçülmesi
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Bağlama yönteminde tüm alan üçgenler oluşturacak şekilde bölünür ve bu üçgenle-
rin bütün kenarları ölçülür.

Bağlama yönteminin kullanan kişinin çok fazla bir tecrübeye sahip olması gerek-
mez. Bu yöntemde ölçümler kontrollü değildir. Ölçülerde meydana gelen bir hata 
tüm noktalara tesir eder. 

Ölçülecek alan içerisinde bina gibi kapalı alanlar varsa ve bu alanda detay ölçü-
mü yapılmak istenirse, bu alan üzerinde üçgenler oluşturmak mümkün değildir. Bu 
yöntemde bina sınırlarını kapsayan büyük bir üçgen oluşturulur. Daha sonra bina 
kenarlarının doğrultuları, büyük üçgenin kenarlarına kadar uzatılır. Doğrultuların 
üçgeni kestiği noktalar belirlenir ve bu noktalar arasındaki mesafeler ölçülür. Bunu 
bir örnekle belirtmek istersek; şekilde gösterilen bir binanın detay ölçümleri yapıl-
mak istensin. Bina kenarlarının uzantıları olan 1', 2', 3' ve 4' noktaları bulunur ve bu 
noktalar arasındaki mesafeler (A1', A3', AB, CA, C2', C4', 11', 22', 33', 44') ve bina 
cepheleri (12, 24, 43, 31) ölçülür. Sonuçta ölçüm işlemi tamamlanmış olur.

Dik Koordinat Yöntemi (Ortogonal Yöntemi)
Bu yöntemde, detayı alınacak 
arazi parçası poligonlar şeklinde 
bölünür. Buradaki her bir kırık 
noktanın ölçü doğrusuna dik bir 
şekilde iz düşümü yapılır. Bu iz 
düşümler teker teker ölçülür. İz 
düşüm noktalarının ölçü doğru-
su üzerindeki ara mesafeleri de 
ölçülür. Bu ara mesafeler, kont-
rol amacıyla ölçülen mesafeler-
dir. Kontrol işlemi dik üçgen ba-
ğıntıları kullanılarak yapılır.

Bu yöntem uygulanırken; 
jalon, jalon sehpası, çekül, 
çelik şerit metre gibi araçlar 
kullanılır. Çalışmada tecrübeli 
elemanlara ihtiyaç bulunmak-
tadır. Bu yöntemde bağlama 
yönteminin aksine, bir nokta-
da yapılan hata diğer noktaları 
etkilemez. Yapılan ölçümler kolay ve kontrol edilerek yapılmaktadır. Yöntemin 
değişik uygulamalar vardır. Bunlar;

•	 Alanın	bir	kenarının	ölçü	doğrusu	yapılması,
•	 Herhangi	bir	köşegenin	doğru	ölçüsü	yapılması,
•	 Birden	fazla	ölçü	doğrusunun	kullanılmasıdır.

Dik koordinat yöntemi uygulanırken ölçülerin kontrol edilmesi amacıyla dik üçgen 
bağıntılarından yararlanılır.

Alanın Bir Kenarının Ölçü Doğrusu Yapılması
Bu yönteme ait uygulama aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilden görüldüğü 
üzere AF kenarı bir ölçü doğrusudur ve bu doğru arazi parçasının bir kenarıdır. 
Bu doğruya tüm noktalardan dikler düşülmektedir. Bu diklerin uzunlukları ve 
dikler arasındaki mesafeler bulunmaktadır.

Poligon; kırık hatlarla 
çevrilmiş bir alanın, açı 
ve kenarlarının ölçülmesi 
suretiyle yapılan bir 
nokta tespit yöntemidir. 
Genelde çokgen biçiminde 
olmaktadırlar.

Apsis; yatay eksende ölçülen 
mesafedir.
Ordinat; düşey eksende 
ölçülen mesafedir.

Şekil 3.7

Bir binanın
ölçülmesi



Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş84

Herhangi Bir Köşegenin Doğru Ölçüsü Yapılması
Bu yöntem, alanın çok büyük ve bir kenarının ölçü doğrusu yapılamaması durumun-
da kullanılmaktadır. Yöntemde tüm izdüşümleri yapabileceğimiz bir ölçü doğrusu 
oluşturulur. Bu ölçü doğrusu da köşegen olarak seçilir. Böylece diklerde yapılabilecek 
hatalar en aza indirilmiş olur. Bu yöntemin gösterimi aşağıda şekil 5.9’da verilmiştir.

Aşağıdaki verilen şekildeki ölçüleri kullanarak a, b, c ve d kenar ölçülerini üçgen 
kenar bağıntılarını kullanarak hesaplayınız (Tüm ölçüler metre cinsindendir).

Şekil 3.8

Alanın bir 
kenarının ölçü 
doğrusu yapılması 
yöntemi

Şekil 3.9

Herhangi bir 
köşegenin doğru 
ölçüsü yapılması 
yöntemi

Ölçü doğrusu; detay alımı 
yapılacak alanda oluşturulan 
düz bir doğrudur.
İz düşüm (dikler); uzayda 
herhangi bir nokta, doğru veya 
yüzeyin istenilen herhangi bir 
eksen veya doğru üzerindeki 
dik gösterimidir.

8
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Birden Fazla Ölçü Doğrusunun Kullanılması
Bazı alanların ölçülmesinde bir doğrunun yetmeyeceği bir durumla karşılaşılabi-
lir. Çünkü ölçü doğrularına inilen diklerin uzunluğunun 30 metreyi geçmemesi 
gerekmektedir. Bunun için birden daha fazla ölçü doğrusu çizilerek dikler bu doğ-
rulara indirilir. Bütün ölçümlerde oluşturulan plan çerçevesinde ölçümler yapılır. 
Herhangi bir köşegenin doğru ölçüsü yapılması yöntemi ile aynı işlemler yapılır. 
Ancak buradaki fark sadece tek bir ölçü doğrusu değil birden fazla ölçü doğrusu-
nun kullanılmasıdır.

Ölçü doğrusuna inilen iz düşüm (diklerin) doğruların uzunluğu 30 metreyi geçme-
melidir. 

Dik Koordinat Yöntemi ile Bir Kapalı Alanın Detay Ölçümü
Bu yöntem bina gibi kapalı alanların olduğunda kullanılan bir yöntemdir. 
Yöntemde, binanın dışında bir ölçü doğrusu çizilir. Binanın tüm köşe noktaların-
dan bu ölçü doğrusuna dikler inilir. Binanın cephe uzunlukları, ölçü doğrusuna 
olan uzunluklar ve dikler arasındaki mesafeler belirlenir. Bu yöntemin uygulan-
masına ait örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 3.10

Birden fazla 
ölçü doğrusunun 
kullanılması 
yöntemi

Şekil 3.11

Dik Koordinat 
Yöntemi ile Bir 
Kapalı Alanın 
Detay Ölçümü
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Bağlama Yöntemi ile Dik Koordinat Yönteminin Karşılaştırılması
Birinci metot olan bağlama yönteminde, prizma kullanılmayıp sadece uzunluklar 
kullanıldığı için diğer yönteme göre daha kolay olmaktadır. Fakat bu yöntemde 
ölçü hataları, ölçüm yapılan noktada kalmayıp diğer noktalara da etki etmektedir.

Dik koordinat sisteminde, prizma ile dik düşülmesi tecrübe isteyen bir iştir. 
Buna karşılık ölçülerin kontrollerinin kolayca yapılabilmesi, yapılan hataların öl-
çüm yapılan yerde kalıp diğer noktalara tesir etmemesi nedeniyle diğer metoda 
göre daha kolay bir yoldur.

Detay Alımında Dikkat Edilecek Hususlar
1. Dik uzunluklar, bina ve benze-

ri detaylarda 30 metreyi aşma-
malıdır.  Parsel sınırı olmayan 
alanların ölçümünde ise dik 
boyları 50 metreyi aşmamalıdır.

2. Tüm ölçümlerde, uzunluğu 20 
metre ve genişliği en az 1 santi-
metre olan şerit metreler kulla-
nılmalıdır.

3. Dik düşülen noktaların kont-
rolünün sağlanması için, cephe 
uzunluklarının da ölçülmesi 
gerekmektedir.

4. Ada köşeleri için, iki ayrı ölçü 
doğrusundan dikler inilir ve 
poligon noktalarından uzak-
lıklar ölçülür. Aşağıdaki şekilde 
bu uygulamanın bir örneği gö-
rülmektedir.

5. Bir ölçü doğrusuna inilen dikler, ölçü doğrusu olarak kullanılabilir. Bu dik-
lerin boyları 15 metreyi aşmamalıdır.

6. Bina/parsel cephe uzunlukları ve prizma kullanılarak yapılan uzunluklar 
arasındaki fark, d=0.008√T + 0.0003T formülü ile bulunan miktardan fazla 
olamaz.

T = metre cinsinden cephe uzunluğu
d = Ölçülen ve hesaplanan değer arasındaki fark

Dik Koordinat Yöntemiyle Yapılan Ölçülerin Kontrolü
Kadastro ölçümlerinde, her düşülen dikin ve buna ait ölçülerin doğru olup ol-
madığı Pisagor teoremine göre kontrol edilir. Kontrol sonucunda hata bulunur-
sa, ölçüler arazide tekrarlanarak hatalar giderilir. Aşağıdaki şekilde dik koordinat 
yöntemiyle yapılan ölçülerin Pisagor teoremine göre kontrolü görülmektedir.

Şekil 3.12

Ada Köşesi’nin 
detay alım işlemi
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Şekilde görüldüğü gibi bir dik üçgenin dik kenarları a ve b, hipotenüsü c ise; 

olur. Burada a, b ve c ölçülür. Ölçülen değer c', hesaplanan değer ise c olarak 
belirlenir. Bu c ve c’’nün farkı bize ölçünün hatalı olup olmadığını gösterir.

d= c - c' 

d değerinin, d=0,008√T + 0,0003T formülüyle belirtilen değeri aşmaması ge-
rekir. T, metre cinsinden cephe uzunluğudur.

Dik üçgen şekilde bir parselin küçük kenarları 15 metre ve 20 metre, uzun kenar ise 
25.32 metre olarak ölçülmüştür. Uzun kenarın doğru ölçülüp ölçülmediğini Pisagor 
teoremi yardımıyla hesaplayınız.

Ölçü Krokileri
Detay alımı işlerinde, ölçülen yerleri ve yapılan ölçümleri göstermek üzere bir 
detay krokisi hazırlanır. Bu krokiler; ölçüm yerlerinin neresi olduğunu, hangi 
ayrıntıların ölçüldüğünü göstermelidir. Krokinin ölçü değerleri herkesin anlaya-
bileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu krokiler, ölçülerde yapılacak hataları ortaya 
çıkarabilmek için yaklaşık olarak ölçekli olarak yapılmalıdır.

Ölçü krokileri, genellikle A4 boyutunda (297 mm x 210 mm) kağıtlara yapıl-
maktadır. Tüm çizimler kurşun kalemle yapılmalıdır. Tüm yazılar ve rakamlar 
okunaklı bir şekilde krokiye eklenmelidir. Bu krokilerin düzenlenmesinde dikkat 
edilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir:

a. Binalar ve alanların sınırları sürekli çizgi (“____”) ile çizilmelidir. Dikler ve 
ölçü doğruları, kesik çizgi (“_ _ _ _”) ile gösterilmelidir.

b. Zemine çakılmış kazık ve çivilerle belirlenmiş noktalar, krokide özel işaret-
lerle gösterilmelidir.

c. Ölçü doğrularının başlangıç noktaları, 0.00 yazılır. Son ölçünün altına pa-
ralel çift çizgi çizilir. 

d. Sürekli ölçüler, ölçü doğrusunun uygun tarafına yazılmalıdır. 
e. Sürekli ölçüler doğru boyunca devam ettirilir. 
f. Nehir, dere, kanal gibi bölgelerin, cinsleri ve akış yönleri gösterilir.
g. Krokinin sol üst köşesine ait olduğu yerin adı, numarası, sağ üst köşeye ise kuzey 

işareti ve ölçek, alt tarafa düzenlendiği tarih ve düzenleyenin adı soyadı yazılır.
h. Krokide mevki ve yol isimleri yazılır. Ölçüler santimetre cinsinden yapılır.

Şekil 3.13

Ölçülerin Pisagor teoremine göre kontrolü

9
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Özet
Farklı ölçü birimlerini tanımak ve birimler ara-
sında dönüşümler yapmak.
 Temelde ölçü birimlerini üç grupta toplayabili-
riz. Bunlar Uzunluk Birimleri, Açı Birimleri ve 
Alan Birimleri’dir. Uzunluk birimi olarak “met-
re” birimi kullanılır. Uzunluk birimlerinin ast ve 
üst katları mevcuttur. Açı birimi olarak Derece, 
Grad ve Milyem birimleri kullanılır. Ölçü cihaz-
larında açı birimi olarak genelde Grad birimi 
kullanılmıştır. Çünkü Grad açı biriminde bir 
dönüşüm yapmadan direk hesaplamalara geçiş 
imkanı vardır. Alan birimi olarak “metrekare” 
birimi kullanılır. Alan birimlerinin ast ve üst 
katları mevcuttur. Uygulamada 1000 m2’ye “de-
kar” veya “dönüm” denilmektedir.

 Açı birimleri arasında dönüşümler için aşağıda-
ki formül kullanılır.

 D/360 = G/400 = M/6400 = R/2π

Ölçülerde meydana gelen hata türlerini tanımak 
ve bunları açıklamak.
 Dünya üzerinde nerede olunursa olunsun elimi-
ze bir ölçü cihazı alıp ölçtüğümüzde her defa-
sında farklı değerlerle karşılaşırız. İşte bu değer 
farklılıkları ölçülerde küçükte olsa meydana 
gelen hataların sonucunda olmaktadır. Ölçme 
işlemlerinde meydana gelen hataları üç grup al-
tında toplayabiliriz.

a. Kaba Hatalar
b. Sistematik (Düzenli) Hatalar
c. Tesadüfi (Düzensiz) Hatalar
a. Kaba Hatalar: Kaba hatalar genellikle kişilerden 

kaynaklanan ve dikkatsizlikler sonucu meyda-
na gelen hatalardır. Örneğin bir açı ölçümün-
de 101 gradlık bir ölçüm yerine 110 gradlık bir 
ölçümün okunması 9 gradlık bir açı hatasının 
meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu hata 
genellikle hesaplamalar esnasında kolaylıkla be-
lirlenebilir. Bu hatanın giderilmesi için ölçümün 
tekrarlanması gerekmektedir.

b. Sistematik (Düzenli) Hatalar: Düzenli hatalar 
aynı yönde (negatif veya pozitif) ve aynı de-
ğerde olan hatalardır. Bu tür hatalar genellikle 
aynı şartlar altında meydana gelen hatalardır. 
Örneğin arazide Totalstation cihazı ile ve mesafe 
ölçüldüğünü düşünelim. Bu cihazın kalibrasyo-
nu bozuk ise her açı ve mesafe değeri hatalı öl-

çülecektir. Sistematik hatalar genelde kişilerden 
değil, cihazlardan ve çalışma ortamından mey-
dana gelen hatalardır. Bu hataların giderilmesi 
kaba hataların giderilmesi gibi ölçülerin tekrar-
lanması suretiyle de giderilemez. Çünkü cihaz-
dan kaynaklanan bir hata her koşulda tekrarla-
yacağından ölçüm tekrarlanması bu ölçülerin 
yanlışlığını gideremeyecektir. Bu tür bir hatanın 
giderilmesi ancak o hatayı bilerek ve hatanın gi-
derilmesi ile mümkün olacaktır.

c. Tesadüfi (Düzensiz) Hatalar: Bu hataların ölçü-
yü nasıl etkileyeceği tam olarak kestirilememek-
tedir. Bunlar ölçüye bazen (+) yönde bazen (-) 
yönde etki yaparlar. Tesadüfi hatalar, ölçüm sı-
rasında meydana gelen hatalar içerisinde en teh-
likeli hatalardır. Ancak bu hatalarda büyük hata 
yapmak çok zordur. Tesadüfi hatalarda genellik-
le küçük hatalar yapılır ve bunlar fark edilemez-
ler ancak bu hatanın da belli sınırlar içerisinde 
kalması istenir. Tesadüfi hatalarda, kaba hatalar 
gibi ölçülerin tekrarlanması suretiyle hataları 
giderebilme veya sistematik hatalar gibi hatala-
rı belirleyip daha sonradan ölçülerde düzeltme 
yapma imkanı bulunmamaktadır.

Detayların alımı ile ilgili yöntemleri tanımak ve 
detay ölçümünü yapmak.
 Detay alımı ile ilgili iki farklı yöntem kullanıl-
maktadır. Bunlardan birisi Bağlama Yöntemi 
diğeri ise Dik Koordinat Yöntemidir. Bağlama 
yönteminde fazla tecrübe gerektirmez. Detay 
alımı yapılacak alan, üçgenlere bölünür ve daha 
sonrada kenar ölçümleri yapılır. Dik koordinat 
yönteminde ise, alan içerisinde veya alanın bir 
kenarında ölçü doğrusu oluşturulur. Tüm kırık 
noktalardan ölçü doğrusuna prizma yardımıyla 
dikler indirilir. Bu diklerin uzunlukları, dikler 
arasındaki mesafeler ölçülür ve detay alımı işle-
mi bitirilmiş olur.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. “Mikron” terimi ne anlama gelmektedir?

a. Açı Birimi
b. Hassas Uzunluk Birimi
c. Alan Birimi
d. Derecenin 1/60 değeri
e. Yay birimi

2. Aşağıdakilerden hangisi 45° 38’ 15” açısının onda-
lık şekle dönüştürülmüş halidir?

a. 45° 38' 15"
b. 66g 38c 26cc

c. 45°.8720
d. 45°.6375
e. 45°.2547

3. Aşağıdakilerden hangisi 36°.2550 açısının altmışlık 
açı birimde gösterilmiş şeklidir?

a. 36° 38' 15"
b. 35° 28' 45"
c. 36° 15' 18"
d. 36° 45' 35"
e. 36° 30' 25"

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açı okumasından 
meydana gelen hatadır?

a. Kaba hata
b. Tesadüfi hata
c. Sistematik hata
d. Alet hatası
e. Sıcaklık hatası

5. “Gerçek Hata” nedir?
a. Ölçülen değerler arasındaki fark
b. Bilinen değer ile ölçülen değer arasındaki fark
c. Hataların ölçülere dağıtılması
d. Ölçümlerde cihazlardan meydana gelen hata
e. Sıcaklık farklarından meydana gelen hata

6. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a. Ölçülerde meydana gelen hataların düzeltme 

değeri olarak ölçülere dağıtılmasına “Ölçülerin 
Dengelenmesi” denir.

b. Hata sınır değerine “Tolerans Değeri” denir.
c. 1000 m2 ye “Dönüm” denir.
d. Bir çemberin 400’e bölünmesi sonucu oluşan 

merkez açıya “1 Derece” denir.
e. Kişilerden ve dikkatsizlikler sonucu meydana 

gelen hataya “Kaba Hata” denir.

7. Aşağıdakilerden hangisi yatay mesafe ölçümünde 
dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

a. Yapılan ölçü iki nokta arasındaki bir doğrultu 
üzerinde yapılmalıdır.

b. Çelik şerit metre yaklaşık olarak 10 kg’lik bir 
kuvvet ile çekilmelidir.

c. Eğimli yerlerde ölçme işlemi yüksek noktadan 
aşağıdaki noktaya doğru yapılmalıdır.

d. Ölçüm esnasında çelik şerit metre omuz hizası-
nın üstünde tutulmamalıdır.

e. Ölçme işlemi eğik bir şekilde yapılmalıdır.

8. Detay alımında aşağıdaki yöntemlerden hangisi 
kullanılmamaktadır?

a. Prizmatik doğrulama yöntemi
b. Bağlama yöntemi
c. Alanın bir kenarının ölçü doğrusu yapılması
d. Herhangi bir köşegenin doğru ölçüsü yapılması
e. Birden fazla ölçü doğrusunun kullanılması

9. Bina ve benzeri alanlarda, detay alımında inilecek 
diklerin uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50

10. Aşağıdakilerden hangisi detay alımında dikkat 
edilmesi gereken kurallardan biri değildir? 

a. Tüm ölçümlerde, uzunluğu 20 metre ve geniş-
liği en az 1 santimetre olan şerit metreler kulla-
nılmalıdır. 

b. Dik düşülen noktaların kontrolünün sağlanma-
sı için, cephe uzunluklarının da ölçülmesi ge-
rekmektedir.

c. Ada köşeleri için, iki ayrı ölçü doğrusundan 
dikler inilir ve poligon noktalarından uzaklıklar 
ölçülür. 

d. Bir ölçü doğrusuna inilen dikler, ölçü doğrusu 
olarak kullanılabilir. Bu diklerin boyları 15 met-
reyi aşmamalıdır.

e. Parsel sınırı olmayan alanların ölçülmesinde 
dik boylar, 80 metreyi aşmamalıdır.
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Okuma Parçası
Yazılı tarihle başlayan ölçme teknikleri içinde ilk 
uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, 
ayak gibi orta boyuttaki bir insanın vücudundaki par-
ça veya mesafelerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
Örneğin, Nil üzerinde Chaldees’te MÖ 4000 yıllarında 
Firavun’un Dirseği yaygın bir standarttı ve 1 dirsek, 1/2 
ayak, 2 karış, 6 el genişliği ya da 24 parmak kalınlığına 
eşit sayılıyordu. Bugünkü birimlerde, Firavun Dirseği 
463,3 mm.’ye denk gelmektedir. MS 1101 yılında Kral 
I. Henry tarafından standart olması önerilen ve I. 
Henry’nin burnundan el baş parmağına kadar olan 
mesafe olarak tanımlanan yarda kısmen de olsa bugün 
hâlâ kullanılmaktadır.
Toplumlar arası ilişkilerin sıklaşması ile birlikte özel-
likle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu 
konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç 
duyulmuş ve bilimsel bir yaklaşım aranmaya başlan-
mıştır. 17.yüzyılın ortalarında Fransa’da uzunluk ve 
ağırlık birimleri konusundaki karmaşayı gidermek ve 
bu konuda birliği sağlamaya yönelik sistematik bir ça-
lışma başlatılmıştır.
Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte ortak bir 
birime ihtiyaç duyulması sonucu 1528 yılında, geçerli 
ölçme ve ağırlık sisteminin, dünyanın boyutlarından 
oluşturulması fikri Fransız Fizikçi Jean Fernel tarafın-
dan ortaya atılmıştır. 1581 yılında Galileo’nun sarka-
cı bulması, 1665 yılında Huyghens’in sarkacı zamanı 
kaydetmek için kullanması ve 1671 yılında Picard’ın 
sarkacı uzunluk standardı olarak önermesi ölçü bir-
liği ile ilgili olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardır. 
Referans uzunluk olarak da Paris ile Amiens arasın-
daki mesafenin, bu şehirden geçen meridyen boyunca 
ölçülmesi önerilmiştir. Daha sonraki yıllarda birçok 
değişik fikir öne sürülmüş ancak 1790’lı yıllarda tek-
rar dünyanın çevresinden uzunluk birimi türetilmeye 
karar verilmiştir.
Mart 1790’da Paris’te toplanan Bilim Adamları 
Akademisi’nin, Dunkirk-Barcelona üzerinden geçen 
meridyenin 1/40.000.000’ini yeni referans uzunluk 
olarak kabul etmesiyle uzunluk biriminin dünyanın 
özellikleri üzerinden türetilmesi gerekliliği tekrar gün-
deme gelmiştir. Birimin adı da Yunanca Metrondan alı-
nan Metre olarak kabul edilmiştir. 1793 yılında yapı-
mına karar verilen metre prototipi, 25x40,5 mm kesite 
sahip saf platin bir çubuktur. Bu yeni metre prototipi 
22 Haziran 1799’da metrik sistemin uzunluk standardı 
olarak, Hollandalı Jan Hendrik van Swinden tarafın-

dan Fransız otoritelere (Corps Legislatif) sunulmuştur. 
Standart, aynı yıl Fransız Ulusal Arşivi’ne kaldırılmış 
ve Arşiv Metre olarak adlandırılmıştır.
Fransa’da 1837 yılında kabul edilen Ölçü ve Ağırlıklar 
Kanunu ile uzunluk ölçüleri için metrenin tek geçer-
li birim olduğu açıklanmıştır. Bundan sonra geçen 30 
sene içinde üretilen 25 metre prototipi bazı dünya ül-
kelerine dağıtılmıştır.
1869’da, 12 ülke tarafından metrik sistemin resmen ka-
bul edilmesinin ardından, birkaç Fransız üye ve diğer 
ülkelerin temsilcilerinden oluşan CIM (Commission 
Internationale de Metre) olarak adlandırılan bir komis-
yon kurulmuştur. 1870 Ağustos’unda Paris’te toplanan 
CIM, metrenin yanı sıra kütle birimini de uluslararası 
standartlarda üretmeye karar vermiştir.
Ayrıca ondalık bir sistem olduğundan birimlerin on-
dalık katlarını, astkatlarını temsil eden standart önek-
ler (prefixes) ve öneklerin sembolleri de tanımlanmış-
tır. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık 
bir sistem oluşudur. Birimin büyüklüğü 10 sayısının 
pozitif veya negatif tam sayı kuvvetlerini temsil eden 
çeşitli önekler kullanılarak değiştirilebilmekte yani, 
yeni birimler üretilebilmektedir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Uzunluk Birimi” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Açı Birimi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Açı Birimi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Ölçme İşleminde Meydana 

Gelen Hatalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Gerçek ve Görünen Hata” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Açı Birimi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Yatay Ölçmede Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Detay Alımı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Detay Alımında Dikkat 
Edilecek Hususlar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Detay Alımında Dikkat 
Edilecek Hususlar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Burada iki yol izlenebilir. Birincisi her üç ekibin yap-
mış olduğu ölçüleri metre birimine çevirip toplam ölçü 
değerini metre biriminden elde edebiliriz. İkinci yol 
olarak, her üç ekibin ölçüleri toplanır ve toplam ölçü 
metre birimine dönüştürülür.
Öncelikle şunu hatırlatalım 1 kilometre = 1000 met-
redir. 
Birinci yol:
Birinci ekibin ölçüsü; 5 kilometre = 5000 metre
İkinci ekibin ölçüsü; 55 hektometre = 5500 metre
Üçüncü ekibin ölçüsü; 4 kilometre = 4000 metre ve 6 
hektometre = 600 metre
Üçüncü ekibin toplam ölçüsü = 4000 + 600 = 4600 
metre
Yolun toplam uzunluğu = 5000 + 5500 + 4600 = 15100 
metredir.
İkinci yol:
Aynı birimden olan ifadeler toplanır. O halde, birinci eki-
bin 5 kilometre değeri ve üçüncü ekibin 4 kilometre de-

ğeri toplanarak 9 kilometre değeri elde edilir. Daha sonra 
ikinci ekibin 55 hektometre ve üçüncü ekibin 6 hektomet-
re değerleri toplanarak 61 hektometre değeri elde edilir.
9 kilometre = 9000 metre ve 61 hektometre = 6100 
metre değerlerine ulaşılır. Toplam değer ise 15100 met-
re olarak elde edilir.

Sıra Sizde 2
29° 45’ 30’’ değerinin direk olarak sinüs ve kosinüs de-
ğerleri alınamaz. Öncelikle verilen açı değerini onda-
lıklı sisteme dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu açı de-
ğerini basitçe şu formülü kullanarak hesaplayabiliriz: 
Derece (°) + Dakika (‘)/60 + Saniye (")/3600 şeklinde
29° + (45' / 60) + (30" / 3600) = 29°.75833333 değeri 
elde edilir. Şimdi bu açı değerinin sinüs ve kosinüs de-
ğerleri alınabilir.
Sin (29°.75833333) = 0.4963427728
Cos (29°.75833333) = 0.8681266336

Sıra Sizde 3
Öncelikle açının tam kısmını çıkardığımızda 35° açının 
derece değeri olarak elde edilir. Geriye kalan 0.4550 de-
ğeri 60 ile çarpıp 27.3 değeri elde edilir. Bununda tam 
kısmını çıkardığımızda 27 değeri 27' olarak elde edilir. 
Geriye kalan 0.3 değeri de 60 ile çarptığımızda 18 de-
ğeri elde edilmiş olur ve 18’’ olarak elde edilir. Sonuç 
açı değerimiz ise 35° 27' 18" olarak hesaplanmış olur.

Sıra Sizde 4 
Öncelikle A açısını derece biriminden ifade edelim. 
D/360 = G/400 = R/2π ifadesini de hatırlayalım. A açısı 
75g.3645 değeri yukarıdaki formülde yerine konularak,
A = (75g.3645 x 360) / 400 = 67°.82805
C açısı 0.95 radyan değeri yukarıdaki formülde yerine 
konularak,
C = (0.95 x 360) / (2π) = 54°.43099054 değerleri elde 
edilir.
B açısı ise 180 - (A+C) değerinden hesaplanır.
B = 180 - (67°.82805 + 54°.43099054) = 57°.7409595 
değeri elde edilir.

Sıra Sizde 5
Bu sorunun çözümü için öncelikle hektometrekare 
birimini dönüm (1000 m2) birimine dönüştürmemiz 
gerekmektedir. 
1 hektometrekare = 10 000 m2 
50 hektometrekare = 500.000 m2
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1 dönüm = 1000 m2 olduğuna göre; 
500000 m2 = 500 dönüm elde edilir.
Arazinin 1 dönümü 2000 TL olduğuna göre, 500 dö-
nüm = 1 000 000 TL’ye satışı yapılacaktır.

Sıra Sizde 6
Bilindiği üzere bir karenin iç açıları toplamı 400g’dir. 
Ölçülen açıların toplamı;
69 + 120 + 80 + 104 = 373g değeri elde edilir. Görüldüğü 
gibi 27g’lik bir hata söz konusudur. Böyle bir hata an-
cak kaba hatanın söz konusu olduğu durumlarda mey-
dana gelebilir. Burada ya ölçü yapan kişi ya da hesabı 
yapan kişi 96g değerini 69g olarak hesaplamış olabilir.

Sıra Sizde 7
X = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) / 5 
X = 120.8663g elde edilir.
V1 = 120.8650g - 120.8663g = -13cc

V2 = 120.8675g - 120.8663g = 12cc

V3 = 120.8665g - 120.8663g = 2cc
V4 = 120.8655g - 120.8663g = -8cc

V5 = 120.8670g - 120.8663g = 7cc

   [VV] = 0

Sıra Sizde 8 

bulunur.

Sıra Sizde 9

c=  25 m 
d=  25.32-25
d=  0.32 m

d=  0.048  bulunur.
0.32≥0.048 olduğuna göre doğru ölçüm yapılmamıştır 
ve ölçümün tekrarlanması gerekmektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Farklı ölçme aletlerini tanıyabilecek,
Dik koordinat sistemini tanıyabilecek ve temel haritacılık hesaplarını yapabilecek,
Alan hesapları yapabilecek,
Hacim hesapları yapabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ölçme	Aletleri
•	 Açıklık	Açısı
•	 Temel	Ödevler
•	 GPS

•	 Jeodezik	Daire
•	 Alan	Hesaplama
•	 Hacim	Hesaplama

İçerik Haritası






Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Temel Ölçme Aletleri ve 
Haritacılık Hesapları

•	 BASİT	ÖLÇME	ALETLERİ
•	 GPS
•	 DİK	KOORDİNAT	SİSTEMİ	VE	TEMEL	
ÖDEVLER

•	 ALAN	HESAPLARI
•	 HACİM	HESAPLARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



BASİT ÖLÇME ALETLERİ
Ölçü işlerinde, yapılacak işin büyüklüğü ve işin hassasiyetine göre kullanılacak 
aletler seçilir. Küçük bir parsel, detay ve tarla ölçümlerinde genellikle ileri tekno-
lojilere sahip aletler kullanılmaz. Bunların yerine, ulaşılması ve kullanılması kolay 
basit ölçme aletlerinden yararlanılır. Ancak, daha büyük işlerde ve hassasiyetin 
önemli olduğu yerlerde, ileri teknolojilere sahip elektronik aletlere gereksinim du-
yulur. Ölçme işlerinde kullanılan aletler, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak 
gelişen aletlerdir. Bu bölümde, genellikle ölçme işlemlerinde ve yön belirlemede 
kullanılan birtakım aletleri inceleyeceğiz. Bu aletler; Jalon, Jalon Sehpası, Çekül, 
Çelik Şerit Metre, Alet Sehpası, Total Station, Nivo, Mira, GPS’dir.

Ölçme işlemlerinde işin büyüklüğü ve hassasiyetine göre alet ve yöntem seçimi yapılır.

Jalon
Arazide harita yapımında kullanılan belli başlı noktalar vardır. Bu noktalar zemine 
gömülü haldedirler. Bunlara nirengi veya poligon ismi verilir. Bu noktalar zaman za-
man beton bloklarla işaretlenirken zaman zaman boru, demir çivi vb. şeklinde işaret-
lenmiş noktalardır. Bu noktaların uzaktan görülebilmesi ve ölçüm yapılabilmesi için 
“Jalon” dediğimiz ölçme araçları kullanılır. Bu aletlerin ucunda sivri bir demir bulu-
nur ve 2 metre boyunda 3-4 cm çapında demirden yapılmışlardır. Uzaktan rahatlıkla 
görülebilmesi için her 50 cm’si farklı renklerle (beyaz-kırmızı) boyanmıştır.

Jalonlar genelde geçici noktaların belirlenmesinde, doğrultuya girmede, ap-
likasyon ve alım yapmada kullanılırlar. Jalonlar hatasız ve düzgün olmalıdırlar. 
Jalon kendi ekseni etrafında döndürüldüğünde yalpalamamalıdır. Eğer jalon bu 
şekilde yalpalarsa jalonda bir arıza olduğu anlaşılır.

Jalon Sehpası
Jalonun ucu sivri olduğundan, toprak ve yumuşak zeminlere saplayarak nokta 
belirlemesi yapılabilmektedir. Ancak beton gibi sert zeminlerde jalonu saplamak 
mümkün değildir. Bu yüzden, zemin üzerinde dik konumda durabilmesi için üç 
ayaklı demir sehpalar kullanılır. Bu sehpaların küçük bir demir bileziği vardır. 
Bu bilezik içerisinden jalon geçirilir ve jalonun dikliğini ayarlamak için ayaklar 
kullanılır. Demir bileziğin içinde, jalonun oynaması için lastik veya vida olabilir.

Temel Ölçme Aletleri ve 
Haritacılık Hesapları

Aplikasyon, daha önceden 
yapılan imar projeleri, yol 
projeleri, bina projeleri ve 
benzeri gibi projelerin zemine 
uygulanması işine denir.
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Çekül
Çekül bazen Şakül olarak da adlandırılır. Demir bir ağırlık ve ona asılı olarak 
duran bir ipten oluşur. Rüzgardan etkilenmemesi için ağır olması tercih edilir. 
Çekül bir noktanın düşey olarak iz düşümünün bulunmasında veya jalonun dü-
şey konuma getirilmesinde kullanılır. Jalon düşey konuma getirilirken şöyle bir 
yol izlenir: Önce jalon göz kararı yerleştirilir ve jalon sehpasının iki ayağı sağlı 
sollu gelecek şekilde ve yaklaşık 1-2 metre mesafeden çekül ile bakılarak çekül ipi 
ile jalonun üst üste çakışması sağlanır. Daha sonra ilk ayarlama yapılan yerden 
yaklaşık 90 derece kayarak aynı işlem tekrarlanır. Bu işlem birkaç defa tekrarlana-
rak jalon tam dik bir şekilde noktaya yerleştirilir.

Çelik Şerit Metre
Genellikle mesafe ölçümlerinde sıklıkla kullanılan bir alettir. Çelik şerit metre-
lerin 10, 20, 30 veya 50 metre uzunlukta olanları vardır ama ölçümlerde kolaylık 
olması açısından genellikle 20 metrelik çelik şerit metreler kullanılır. Çelik şerit 
metrenin bir sapı ve bir çengeli vardır. Çelik şerit metreler genellikle 20oC sıcak-
lıkta ayarlanmışlardır. Bu sıcaklığın altında veya üstündeki sıcaklık değerlerinde 
ölçüm yapıldığında, aletin kullanım kılavuzundaki düzeltme değerleri esas alına-
rak düzeltme işleminin yapılması gerekir. 

Çelik şerit metre ile hassas mesafe ölçmesi yapıldığı zaman, sıcaklıktan kaynakla-
nan hatanın giderilmesi için aletin kullanım kılavuzundaki değerlere göre düzelt-
mesi yapılmalıdır. 

Alet Sehpası
Alet sehpaları, Total Station, Nivo gibi cihazların belirli bir nokta üzerine kurul-
masında kullanılır. Bu sehpanın üç ayağı ve bu ayakların uçları sivri olan çelik pa-
buçları vardır. Bu sehpalar toprak bir zemin üzerine konduğunda, sivri pabuçlar 
toprağa girecek şekilde bastırılarak toprağa girmesi sağlanır. Eğer zemin sert ise 
(beton, asfalt gibi) bu pabuçlar zemin üzerine giremez. Bu yüzden böyle zemin-
lerde alet sehpasını dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir. Bu sehpalar, belli bir 
seviyeye kadar yükselebilir ve cihazı kullanan kişinin boyuna göre ayarlanabilir. 
Alet sehpaları üzerindeki cihazın düzeçlenmesi için ayar mekanizması vardır. 
Alet sehpalarının altına çekül bağlayarak ölçümü yapılacak nokta hassas bir şe-
kilde belirlenip cihaz doğrudan bu nokta üzerine kurulabilir. Bu sehpaların ahşap 
veya alüminyum şekilde yapılmış olanları vardır. Bu sehpalar, omuz askı kayışları 
sayesinde kolayca taşınabilirler. 

Arazi üzerinde ölçüm 
yapabilmek ve belli bir 
koordinat sistemine 
bağlanabilmek için nirengi 
ve poligon noktalarından 
yararlanılır. Nirengi noktaları; 
genelde yüksek yerlere 
tesis edilir ve Harita Genel 
Komutanlığı, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü gibi yetkili 
kurum ve kuruluşlarca tesis 
edilen çok hassas noktalardır. 
Poligon noktaları; daha çok 
ara ölçme işlemlerinde ve 
detay alımı gibi işlerde geçici 
veya sabit şekilde kullanılan 
noktalardır.

Resim 4.1

Çekül ve Çelik  Şerit
Metre
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Total Station
Hassas uzunluk ve açı ölçme amacıyla kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar genel-
de iki üniteden oluşmaktadırlar. Bunlar ana ünite ve klavye adı verilen kontrol 
ünitesidir. Bu cihazlar düzeçlenerek kullanılması gereken cihazlardır. Düzeçleme 
işlemi cihazın altında bulunan ayar vidaları vasıtasıyla yapılır. Teknolojinin ge-
lişmesine paralel olarak bu cihazların içlerinde WindowsCE işletim sistemi bu-
lunmaktadır. Bu sayede veri aktarımı ve cihazların kullanımları artık çok kolay 
bir hale gelmiştir. Total station cihazları ile daha önceden belirlenen noktalara 
aplikasyon işlemleri de rahatlıkla yapılmaktadır.

  

Total station cihazları, normalde reflektör adı verilen ve jalon üzerine takılan 
bir aparat ile ölçüm yaparlar. Ancak gelişmiş cihazlar ile artık reflektörsüz ölçüm 
yapma imkanı doğmaktadır. Bu sayede özellikle reflektör tutulamayan yerlerde 
veya yüksek yerlerde ölçümler çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. 

Nivo ve Mira
Nivo cihazları hassas bir şekilde yükseklik ölçmek amacıyla kullanılırlar. Nivo ci-
hazlarında aynı su terazisinde olduğu gibi bir silindirik düzeç mevcuttur ve bu 
düzeç sayesinde nivo cihazının yataylığı sağlanır. Nivo cihazları yatay eksende 
istenildiği kadar döndürülebilir, ancak düşey eksende döndürülemez. Bu yüz-
den hassas yükseklik okumalarında sıklıkla kullanılırlar. Nivo cihazları yatay açı 
okumalarında da rahatlıkla kullanılabilirler. Nivo cihazları alet sehpası üzerine 
kurulur, ancak nivoların sehpası teodolit sehpalarına benzemekle birlikte daha 
hafiftirler. Sehpa üzerine sabitlenen nivo, altındaki düzeç vidaları sayesinde ko-
layca düzeçlenebilir. Yükseklik ölçmelerinde Nivo cihazı ile birlikte “Mira” deni-
len bir malzeme kullanılır. Miralar, üzerinde metre-santimetre bölümleri bulunan 
ve fırınlanmış ağaçtan veya alüminyumdan yapılan bir malzemedir. Nivo ile öl-
çüm yaparken, ölçüm yapılacak noktaya mira ile bir kişi gider ve mirayı düzeç-
li bir şekilde tutar, nivonun başında duran teknisyen ise okumayı gerçekleştirir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik nivolar kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu sistemde, mira üzerinde tıpkı barkot sistemi gibi işaretlenmiş simgeler vardır. 
Bu sistemde direk okuma yapılır ve okunan değer nivonun içerisindeki hafızaya 
kayıt edilir. Ofis ortamında bu veriler kolayca bilgisayar ortamına aktarılabilirler. 

Resim 4.2

Total Station 
Cihazının Ana 
Ünite ve Klavye 
Adı Verilen Kontrol 
Ünitesi

Reflektör gelen ışığı aynı 
şekilde yansıtan bir aparattır. 
Böylece elektronik bir cihaz ile 
ölçüm yapılacağı zaman ışığın 
geliş ve gidiş zamanı ölçülerek 
aradaki mesafe otomatik 
olarak kolayca hesaplanır.
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GPS
GPS (Global Positioning System = Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel 
Konumlandırma Sistemi ) her türlü hava şartlarında, gece-gündüz, 365 gün, 24 
saat çalışabilen ve dünya üzerinde konumumuzu belirlemeye çalışan cihazlardır. 
Bu cihazlar, belli problemler (yoğun ağaçlı alanlar, yüksek gerilim hatları, binala-
rın çok sık olduğu alanlar vb.) dışında çok iyi bir performans ile çalışabilen cihaz-
lardır. Bu cihazlar önceleri çok pahalı olmalarına karşın teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak giderek fiyatları ucuzlamıştır. Farklı firmalar farklı özellikteki cihaz-
larını kullanıma açmışlardır. Bazı cihazlar sadece konum bilgisi vermekle kalmayıp 
belirli bir noktaya nasıl ulaşacağımızı, ne kadar mesafede olduğumuzu belirlemek 
ve yön tayini yapmak gibi değişik fonksiyonlara sahiptirler. İstenen bölgenin sayısal 
haritası da eklenerek farklı analizler yapma imkanı da bulunmaktadır. Bu gibi özel-
liklerinden dolayı ormancılık, dağcılık, doğa sporları ve birçok meslek disiplininde 
çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sayısal haritaların geliştirilmesiyle birlikte, 
özellikle 911 gibi içerisinde farklı disiplinlerden meslek gruplarını barındıran (po-
lis, itfaiye, sağlık vb.) teşkilatlar kendi araçlarının yerlerini bu cihazlar vasıtasıyla 
bulup en kısa ve hızlı yoldan olay yerine yönlendirmektedirler. Seyrüsefer amaçlı 
kullanımı da çok yaygınlaşmış, hatta bazı otomobil firmaları araçlarında bu imkanı 
standart donanımlarının içine eklemeye başlamışlardır. GPS cihazları bunun gibi 
daha sayılamayan birçok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu sistem, ABD Savunma Bakanlığı’na ait, uzayda sabit bir yörüngede dönen 
24 uydudan oluşmaktadır. Bu sistem önceleri askeri amaçla geliştirilmesine rağ-
men 1980’den sonra sivil amaçla kullanılmaya başlanmıştır. GPS sistemleri; 

•	 Uzay	Bölümü	(uydular),
•	 Kontrol	Bölümü	(yer	istasyonları),
•	 Kullanıcı	Bölümü	(GPS	alıcısı)
olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Uzay bölümü (uydular); Dünya yüzeyinden yaklaşık olarak 20.000 km yüksek-

likte bir yörüngeye konumlandırılmış en az 24 uydudan (21 aktif uydu ve 3 yedek) 
oluşan bir sistemdir. Bu kadar yüksek mesafede bulunan uydular, Dünya üzerinde 
geniş bir görüş alanına sahiptirler. Bir GPS alıcısının koordinat belirleyebilmesi 
için en az 4 adet uyduyu görebilmesi gerekmektedir. İşte bu uydular, Dünyanın 
herhangi bir yerinde ölçüm yapan kişilerin her zaman en az 4 adet uyduyu aynı 

Resim 4.3

Nivo ve Mira 
Ekipmanları

Sayısal harita; bilgisayar 
ortamlarında dosya 
ve veritabanı şeklinde 
saklanabilen haritalardır. 
Bunlar vektör, raster ve 
matris haritaları şeklinde üçe 
ayrılırlar. 
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anda görebileceği şekilde konumlandırılmışlardır. Aşağıdaki şekilde, şematik olarak 
uyduların dönüşü ve GPS alıcısının konumunu belirlemesinde kullandığı en az 4 
adet uydu görülmektedir (http://www.deltakanat.net/makale/gps_nedir.html).

     

Kontrol Bölüm (yer istasyonları); GPS uydularını sürekli olarak kontrol ederek 
doğru yörünge ve zaman bilgilerinin GPS alıcılarına yayılmasını sağlarlar. Dünya 
üzerine bu kontrolü yapacak 5 adet istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlardan 
4 adedi insansız, 1 adedi de insanlı olarak ana kontrol merkezini meydana geti-
rir. Bütün veriler ana kontrol merkezinde toplanır ve gerekli olan düzeltmelerden 
sonra bu düzeltme bilgileri uydulara gönderilir.

Kullanıcı bölümü (GPS alıcısı); yerdeki alıcıları ifade etmektedir. Dünya üze-
rindeki konumunu farklı amaçlar için kullanan herhangi bir kişi sistemin kullanı-
cı bölümünü teşkil eder. 

  

GPS ile konum belirlenmesinde alıcımızın en 4 adet uyduyu aynı anda görmesi gerekir. 

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER

Dik Koordinat Sistemi
Birbirlerini dik açı altında kesen iki doğrunun oluşturduğu sisteme “Dik Koordinat 
Sistemi” denir. Dik koordinat sistemi, bir düzlem içerisinde bulunan noktaların 
birbirlerine olan konumlarını belirlemek için kullanılır. 

Koordinat eksenlerinin kuzey yönü “+X”, güney yönü “-X”, doğu yönü “+Y”, 
batı yönü “-Y” olarak tanımlanır. Eksenlerin kesişim noktasına orjin (başlangıç) 
noktası adı verilir. X yönü absis, Y yönü ordinat olarak isimlendirilir. Bir noktanın 
absis ve ordinatı o noktanın koordinatını tanımlar. 

Şekil 4.1

GPS Uydularının 
Dönüşü ve GPS ile 
Konum Belirleme

Resim 4.4

El GPS’i ve Gerçek 
Zamanlı Kinematik 
(RTK) GPS
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Matematik ve trigonometrik hesaplarda kullanılan koordinat sistemleri hari-
tacılık hesaplarında kullanılmaz. Matematik ve trigonometride sağa ve sola giden 
eksen X, yukarı ve aşağı giden eksen ise Y ekseni olarak isimlendirilir.

Dik koordinat sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bölüm-
ler ve bölümlerin işaretleridir. Haritacılıkta kullanılan dik koordinat sistem bö-
lümleri ve işaretleri aşağıdaki gibi gösterilir:

Bölüm
I II III IV

Koordinat

X + - - +

Y + + - -

Trigonometrik ve Jeodezik Daire
Trigonometrik daire, yarıçapı 1 birim olan dairedir. Yatay ve düşey eksenler ile 
dört bölüme ayrılır. Trigonometrik dairede bölgeler saat ibresinin hareketinin 

ters istikametinde büyür. Jeodezik 
dairede ise, saat ibresi hareketi 
ile aynı istikamette büyür. Ölçme 
aletlerindeki açı ölçme bölüm da-
iresine ters düşmemek için jeode-
zik daire trigonometrik daireden 
farklılık gösterir.

Dik koordinat sisteminin oluş-
turduğu bir düzlemde, herhangi 

bir doğrunun +X ekseni ile oluşturduğu açıya “Açıklık Açısı” denir. Haritacılıkta 
birçok hesaplamada açıklık açısı kullanılır. 

Temel Ödevler
Haritacılıkta çok sık karşılaşılan bazı hesap problemleri vardır. Bunlara temel 
ödevler denir. Bu problemlerin çözümünde belli formüller ve hesaplamalar kulla-
nılır. Bilinenler yardımıyla bilinmeyenlerin bulunması esasına dayanır. 

Birinci Temel Ödev
Birinci temel ödevde, bir A noktasının koordinatları (Xa, Ya), A noktasından B 
noktasına olan mesafe (AB=s), AB doğrusunun açıklık açısı (AB) biliniyor. Bu bi-
linenler yardımıyla B noktasının koordinatlarının (Xb, Yb) hesaplanması esasına 
dayanan temel ödevdir.

Bilinenler

A	noktasının	koordinatları	(Xa,	Ya)

A	ile	B	arasındaki	mesafe	AB=s

AB	doğrusunun	açıklık	açısı	(AB)

İstenenler B	noktası	koordinatları	(Xa,	Xb)

Şekil 4.2 

Trigonometrik ve 
Jeodezik Daireler.
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Şekilden görüleceği üzere,

ΔY = Yb - Ya    ΔX = Xb - Xa

Yb = Ya + ΔY   Xb = Xa +ΔX

yazılır. Burada ΔX, ΔY bulunduğu takdirde istenen B noktasının koordinatları 
bulunabilir. ΔX, ΔY’yi hesaplayabilmek için ABC dik üçgeninden yararlanılır. Bu 
üçgenden A noktasının açısı (AB) açıklık açısına eşittir. Trigonometriden bilinen 
basit teoremlere göre;

Sin (AB) = ΔY / AB = (Yb - Ya) / s 

Cos (AB) = ΔX / AB = (Xb - Xa) / s

dir. Buradan;

ΔY = s x Sin (AB)

ΔX = s x Cos (AB)

bulunur. İstenen B noktasının koordi-
natları;

Yb = Ya + s x Sin (AB)

Xb = Xa + s x Cos (AB)

şeklinde hesaplanır. 

Herhangi bir AB doğrusu üzerinde A noktasının koordinatları Xa = 3560.00, Ya = 
4350.00, AB mesafesi s = 450 m, AB doğrusunun açıklık açısı (AB) = 75g.4500’dır. B 
noktasının koordinatlarını hesaplayalım. 

Bilinenler

A	noktasının	koordinatları	(Xa,	Ya) Xa	=	3560.00,	Ya	=	4350.00

A	ile	B	arasındaki	mesafe	AB=s AB	=	s	=	450	m

AB	doğrusunun	açıklık	açısı	(AB) (AB)	=	75g.4500

İstenenler B	noktasının	koordinatları	(Xb,	Yb)

Açı hesaplarında verilen birimin hangi birimde olduğuna ve hesap makinesinin de 
o birimde olmasına çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yapılan bütün hesaplarda 
hatalı sonuçlara varılacaktır.

Birinci temel ödevden faydalanarak sonuç formülde verilenler yerine konulur:

Yb = Ya + s x Sin (AB) Yb = 4350.00 + 450 x Sin (75g.4500)

Xb = Xa + s x Cos (AB) Xb = 3560.00 + 450 x Cos (75g.4500)

ÖRNEK 
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Sonuç olarak;

Yb = 4766.95 

Xb= 3729.26

hesaplanır.

Herhangi bir AB doğrusu üzerinde A noktasının koordinatları Xa = 4538.00, Ya = 
3862.00, AB mesafesi s = 675 m, AB doğrusunun açıklık açısı (AB) = 45g.7526’dır. B 
noktasının koordinatlarını hesaplayınız. 

İkinci Temel Ödev
İkinci temel ödev, bir AB doğrusunun A ve B noktasının koordinatları (Xa, Ya, Xb, 
Yb) biliniyor. AB doğrusunun açıklık açısı (AB) ve AB arasındaki mesafenin (s) 
hesaplanması isteniyor. 

Bilinenler
A	noktasının	koordinatları	(Xa,	Ya)

B	noktasının	koordinatları	(Xb,	Yb)

İstenenler
A	ile	B	arasındaki	mesafe	AB=s

AB	doğrusunun	açıklık	açısı	(AB)

Şekildeki ABC dik üçgeninden;

Tan (AB) = (Yb - Ya) / (Xb - Xa) = ΔY / ΔX

Yukarıdaki formülden yararlanarak AB doğrusu üzerindeki (AB) açıklık açısı 
kolaylıkla hesaplanabilir. Buradaki en önemli husus (AB) açısının kaçıncı bölgede 
olduğunu belirlemektir. Bunun için ΔY ve ΔX’in işaretlerine bakılır. I. bölgedeki 
açı aynen alınır, II. ve III. bölgedeki açılara 200g, IV. bölgedeki açıya 400g ekle-
nerek açıklık açısı hesaplanır. Bunu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki tablo 
dikkatlice incelenmelidir.

Bölge ΔY ΔX (AB)

I + + α

II + - α+	200

III - - α	+	200

IV - + α	+	400

Farklı bölgelerde yer alan açıklık açılarını daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki 
şekilleri inceleyelim;

1
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AB arasındaki “s” mesafesi ise yine basit trigonometrik fonksiyonlardan yarar-
lanarak hesaplanabilir:

Sin (AB) = (Yb - Ya) / s  _ s = (Yb -  Ya) / Sin (AB) = ΔY / Sin (AB)

Cos (AB) = (Xb - Xa) / s  _ s = (Xb -  Xa) / Cos (AB) = ΔX / Cos (AB)

sonuç olarak;

s = ΔY / Sin (AB) = ΔX / Cos (AB) 

şeklinde hesaplanır.

Açıklık açısı hesaplanırken açının hangi bölgede olduğunu anlamak çok önemlidir. 
Bunun için koordinatlar arasındaki farkın (ΔY ve ΔX) işaretine bakılır. 

Herhangi bir AB doğrusu üzerinde A noktasının koordinatları Xa = 2648.00, Ya = 
9524.00, B noktasının koordinatları Xb = 2760.00, Yb = 9480.00, AB mesafesi s ve 
AB doğrusunun açıklık açısı (AB)’nı hesaplayalım. 

Bilinenler
A	noktasının	koordinatları	(Xa,	Ya) Xa	=	2648.00,	Ya	=	9524.00

B	noktasının	koordinatları	(Xb,	Yb) Xb	=	2760.00,	Yb	=	9480.00

İstenenler
A	ile	B	arasındaki	mesafe	AB=s

AB	doğrusunun	açıklık	açısı	(AB)

Tan (AB) = (Yb - Ya) / (Xb - Xa) = -44 / +112

(AB) = 376g.1692 bulunur. Görüldüğü üzere, ΔY’nin işareti - ve ΔX’in işareti + 
olduğu için IV. bölgede bir açı değeri elde edilmiştir.

ÖRNEK 
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s = ΔY / Sin (AB) = ΔX / Cos (AB) = -44 / Sin(376g.1692) = 112 / Cos(376g.1692)

s = 120.33 m bulunur.

Herhangi bir AB doğrusu üzerinde A noktasının koordinatları Xa = 8148.65, Ya = 
6258.73, B noktasının koordinatları Xb = 83127.29, Yb = 6376.88 dir. AB mesafesi s 
ve AB doğrusunun açıklık açısı (AB)’nı hesaplayalım. 

ALAN HESAPLARI
Arazi ölçümlerinin, çizilen haritalar ve planlar yardımıyla parsellerin ve istenilen 
sahaların alanları hesaplanabilir. Alan hesapları alım şekline ve istenilen hassasi-
yete göre değişir. Alan hesapları dört şekilde yapılmaktadır.

1. Ölçü değerlerine göre alan hesabı,
2. Ölçü ve plan değerlerine göre alan hesabı,
3. Plan değerlerine göre alan hesabı,
4. Planimetre ile alan hesabı.
Bu yöntemlerden en uygunu, ölçü değerlerine göre hesap yöntemidir. Çünkü 

alan hesabında hata olarak sadece ölçü hataları etki etmektedir. Bu alanların öl-
çekli çizilmesi de gerekmemektedir. Bu yöntemin dışındaki diğer üç yöntemde ise 
alanın ölçekli olarak çizilmesi gerekmektedir. Bu alanda sadece ölçü değerlerine 
göre alan hesabı konusu işlenecektir.

Ölçü değerlerine göre alan hesabı yönteminde, parselin ölçekli olarak çizilmesine 
gerek bulunmamaktadır.

Ölçü Değerlerine Göre Alan Hesabı
Bu yöntemde ölçüler araziden alındıktan sonra alan hesabı yapılır. Bu tür alan he-
sabında ölçü alımının türüne göre farklı bağıntılar kullanılarak alan hesabı yapılır.

Alımın Bağlama Yöntemi Kullanılarak Yapılması Durumunda Alan 
Hesabı
Bağlama yöntemi kullanılarak yapılan ölçü alım sonucunda belirlenen parselin 
alanı, üçgen alanlara ayrılmış olduğundan üçgenin alan formülünden kullanarak 
üçgenin alanı hesaplanır. Her bir üçgen için yapılan alan hesabından sonra tüm 
üçgen alanları toplandıktan sonra arazinin alanı bulunmuş olur.  

Şekilde gösterilen üç kenarı belli olan üçgene ait alan hesabı; 

bağıntıları kullanarak hesaplanır.

Aşağıdaki şekilde verilen parselin alımı bağlama yöntemiyle yapılmıştır. Bölgenin 
alanını hesaplayınız. 

2

Planimetre, harita 
üzerindeki alanların 
bulunmasında kullanılan bir 
cihazdır.

ÖRNEK 
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Alımın Dik Koordinat Yöntemiyle Yapıldığı Durumlarda Alan Hesabı
Bu tip alımlarda alan hesapları, üçgen ya da yamuk alanlardan yararlanarak yapı-
lır. Dik koordinat yönteminde, arazinin dik boyları ve dik ayakları ölçüldüğü için 
bu değerler bilinmektedir. Aşağıdaki şekilde dik koordinat yöntemine göre parsel 
alımı görülmektedir. Parselde ABE ve DEF alanları üçgen, EBCF alanı ise yamuk 
şekli oluşturmaktadır. 

Böyle bir şeklin alanı;

  
 

formülleri kullanılarak hesaplanır.

Aşağıdaki şekilde dik koordinat yöntemiyle parsel alımı yapılmış bölgenin alanını 
hesaplayınız.

 

Alımın Kutupsal Yöntem ile Yapıldığı Durumlarda Alan Hesabı
Alım kutupsal yöntem kullanarak yapılmış ise; parselin alanının hesabı iki kena-
rın ve aralarındaki açının belli olduğu üçgenin alanının hesabından yararlanarak 
yapılır.

Aşağıdaki şekildeki üçgenin a, b kenar uzunlukları ve b açısı bilinmektedir. 
Buradaki H yüksekliği dik üçgen bağıntılarından  formülünden be-
lirlenir. 

ÖRNEK 
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Kutupsal alım yönteminde açıların hangi birimde olduğu çok iyi bir şekilde bilin-
melidir. Aynı şekilde hesap makinesi ile hesap yaparken, makinenin birimi de veri-
len açı birimi ile aynı olmalıdır. 

Üçgenin alanı ise;

formülünden belirlenir. Alımda alet 
kurulan nokta; kutup noktası parselin bir 
köşegeni olabileceği gibi parsel dışında ko-
numu belli olan bir nokta da olabilir. Aşa-
ğıdaki şekilde kutup noktası (O), köşegen-
de olan bir parsel görülmektedir.  

Parselin alanı;

formülünden bulunur.

Aşağıdaki şekilde, kutup noktasının parsel alanı dışında olması durumunda 
alan hesabı için formül şu şekilde verilmektedir:
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Aşağıdaki şekilde parselin alanını belirlemek için, O noktasına konan topografya 
cihazı ile A, B ve C noktalarına ait aşağıda verilen ölçü değerleri belirlenmiştir.

DN BN Doğrultu (g) Mesafe

O

A 0.00 23.26

B 50.34 52.45

C 80.36 24.32

Aşağıdaki şekilde verilen parselin kutup noktası O, parsel alanı dışındadır. Bu nok-
taya göre doğrultu ve mesafe değerleri verilmiştir.

DN BN Doğrultu (g) Mesafe

O

A 0.00 25.26

B 35.24 58.45

C 62.36 44.32

D 98.56 28.43

HACİM HESAPLARI
Büyük inşaatlarda, yol inşaatlarında, kanal çalışmalarında kazılacak ve dolgu ya-
pılacak toprak miktarının hesaplanmasında hacim hesapları yapılır. Hacim he-
sapları; 

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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1. Enkesitlerden, 
2. Yüzey nivelman ölçülerinden
yararlanarak yapılmaktadır. 

Enkesitlerden Yararlanarak Hacim Hesabı
Enkesit alanlar kullanılarak, arka arkaya gelen alanlar ve bu alanlar arasındaki 
mesafeler kullanılarak hacim hesapları yapılmaktadır. Bu enkesitler genelde dolgu 
veya yarma kesitli olmaktadır. Buna göre iki yarma veya iki dolgu kesiti arasında-
ki hacim; 

 
      formülü ile hesaplanır.

A1: 1. kesit alanı
t: iki kesit arasındaki mesafe
A2: 2. kesit alanı
Arka arkaya gelen üç kesit arasındaki mesafe(t) eşit ise bu üç kesit için hacim 

hesabı Simpson formülü kullanılarak yapılır. Bu formüle göre hacim hesabı;

 şeklinde yapılır.

Bu formülde;
Ai: ilk enkesit alanı, 
Am: ortadaki kesit alanıdır. 
As: son enkesit alanı
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi birçok kesit olması durumunda hacim hesabı 

için aşağıdaki formül kullanılır: 

Burada;
Am: ilk ve son kesitler dışındaki ortada kalan enkesitlerin aritmetik ortalamasını, 
N: ilk ve son enkesit dışındaki enkesit sayısını göstermektedir. 

Bir enkesitte hem dolgu hem de yar-
ma olursa, yarma veya dolgu bölgesinin 
mesafesi x ile gösterilmektedir.

Burada; 
Ay:yarma kısmın alanı
Ad:dolgu kısmın alanı
t: toplam enkesit genişliğidir.  

Enkesit, yol projelerinde 
belirli noktalarda yolun enine 
kesilerek profilinin çıkarılması 
işidir. Enkesitlerde yarma ve 
dolgu alanları bulunur.

Yüzey Nivelmanı, hacmi 
hesaplanacak alanda 
karelaj oluşturularak köşe 
noktalarının yükseklik 
değerlerinin bulunması işidir.

Karayolu veya demiryolu 
inşaatı esnasında kırmızı 
çizgiden yüksekte olan yerlerin 
kazılması işlemine “yarma”, 
yol kotundan aşağıdaki olan 
yerlerin doldurulması işlemine 
“dolgu” denilmektedir.
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Aşağıdaki şekilde boykesit grafiğinden yararlanarak yarma ve dolgu hacimlerini he-
saplayınız.

Yüzey Nivelman Ölçülerine Göre Hacim Hesabı
Yüzey nivelmanında arazi üçgen, kare veya dikdörtgenlerden oluşan kafeslere ay-
rılır. Verilen taban kotlarına göre kare veya dikdörtgen prizmalardan yararlanarak 
hacimler hesaplanır. Kare ve dikdörtgen prizması şekilleri aşağıda görülmektedir:

Buna göre üçgen prizmanın hacmi;

   

Dörtgen prizmanın hacmi ise;

formülleriyle bulunur. Prizmalarla hacim hesabında; kare prizma için veri-
len formül ve üçgen prizma için verilen formül prizma sayısı kadar kullanılır. 
Aşağıdaki şekilde verilen kare ağlarıyla örülü bir alan için hacim hesabında, dört-
gen prizma için verilen formül yerine aşağıda verilen daha kolay yol izlenir. 

  

Buna göre toplam hacim;

formülüyle bulunur. Burada; 
HR: Dış köşe yükseklikleri (1,3,7,9), 
HS: Dış Kenar yükseklikleri (2, 4, 6, 8) 
Hİ: İç yükseklik (5) 

ÖRNEK 
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olarak bilinmektedir. Karelaj yöntemi kullanılarak yüzey nivelmanı yapılmış 
arazinin ortalama arazi kotundan yararlanarak belirli bir kota kadar kazılacak 
toprak hacmi hesaplanabilir.

R: Dış köşe yükseklikleri sayısı, 
S: Dış kenar yükseklikleri sayısı, 
İ: İç yükseklikleri sayısı
Verilen bir taban kotuna (T) kadar kazılacak toprak hacmi, A alanı için aşağı-

daki formülle bulunur.

Aşağıdaki şekilde verilen parselin taban kotu, T=25 m oluncaya kadar kazılması 
istenmektedir. Kazılacak toprak hacmini;

 a. Enkesitler yardımıyla
 b. Ortalama arazi kotu yardımıyla bulunuz.

 a, Enkesitlerde kullanılarak hacim hesabı;

  

 

ÖRNEK 
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Ortalama arazi kotundan yararlanarak hacim hesabı;
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Özet

Farklı ölçme aletlerini tanımak.
Ölçme işlerinde yapılacak işin büyüklüğü ve işin 
hassasiyetine göre farklı tipte ve özellikte cihaz-
lar kullanılabilir. Ölçme işlerinde sıklıkla kulla-
nılan aletler şu şekilde sıralanabilir;

 Jalon: Arazide harita yapımında kullanılan nok-
talar genelde zemine gömülü şekildedirler. Bu 
noktaların arazide rahatlıkla görülebilmesi ve 
ölçümlerin yapılabilmesi için “Jalon” dediğimiz 
ölçme araçları kullanılır. Jalon; 2 metre boyun-
da, 3-4 cm çapında ve uzaktan görülebilmesi 
için her 50 cm’si kırmızı-beyaz renklere boyan-
mış demir profilden üretilmiş araçlardır.

 Çekül: Herhangi bir noktanın düşey iz düşümü-
nün bulunmasında veya jalonun düşey konuma 
getirilmesi gibi işlemlerde kullanılırlar. Bunların 
rüzgarlı havalarda sallanmaması için ağır olan-
larının tercih edilmesi gerekir. 

 Çelik Şerit Metre: Genellikle mesafe ölçmele-
rinde sıklıkla kullanılan cihazlardır. 10, 20, 30 
veya 50 metre uzunlukta olanları vardır. Ölçme 
işlerinde kolaylık olması açısından sıklıkla 20 
metrelik olanı kullanılır. Hassas mesafe ölçme 
yapılacağı zaman sıcaklıktan kaynaklanan ha-
taların giderilmesi için kullanım kılavuzundaki 
değerler göz önünde bulundurularak sıcaklık 
düzeltmesi getirilir.

 Total Station: Hassas uzunluk ve açı ölçme ama-
cıyla kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar genelde 
ana ünite ve kontrol ünitesi olmak üzere iki kı-
sımdan oluşurlar. Bu cihazlar alet sehpasının 
üzerine yerleştirilirler ve hassas bir şekilde düzeç-
lenirler. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak 
kontrol ünitelerinde WindowsCE işletim sistemi 
kullanılmaktadır. Önceleri arazide ölçülen koor-
dinat değerleri bir kişi tarafından kayıt edilirken 
Total station gibi cihazlar ile bu koordinat bilgileri 
doğrudan kontrol ünitesinin içine kayıt edilirler. 
Böylece, ofis ortamında bu bilgilere sayısal ola-
rak ve kişiden kaynaklanan hatalardan bağımsız 
olarak ulaşılabilmektedir. Bu cihazlar genelde 
reflektör denen araçlarla beraber kullanılırlar an-
cak yeni modellerde artık reflektörsüz olarak da 
ölçüm yapma imkanı doğmuştur.

 Nivo ve Mira: Nivo cihazları, hassas bir şekilde 
yükseklik ölçmelerinde kullanılırlar. Bu cihazlar 
alet sehpasının üzerine yerleştirilirler ve hassas 

bir şekilde düzeçlenirler. Nivo cihazları ile yük-
seklik ölçerken “Mira” denilen bir araç kullanılır. 
Miralar, üzerinde metre-santimetre bölümleri 
bulunan, fırınlanmış ağaç veya alüminyumdan 
yapılmış malzemelerdir. 

 GPS: GPS (Küresel Konumlandırma Sistemleri), 
her türlü hava şartlarında, gece-gündüz, 365 
gün, 24 saat çalışabilen ve Dünya üzerindeki 
konumumuzu belirlemeye yarayan çok kulla-
nışlı ve faydalı cihazlardır. Bu cihazlara istenen 
bölgenin sayısal haritası da eklenerek farklı ana-
lizler yapma imkanı da bulunmaktadır. Bu gibi 
özelliklerinden dolayı ormancılık, dağcılık, doğa 
sporları ve birçok meslek disiplininde çok yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır. GPS sistemleri; 
•	 Uzay	Bölümü	(uydular),
•	 Kontrol	Bölümü	(yer	istasyonları),
•	 Kullanıcı	Bölümü	(GPS	alıcısı),

 olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
 Bir GPS alıcının koordinat belirleyebilmesi için 

en az 4 adet uyduyu görebilmesi gerekmektedir. 
İşte bu uydular, Dünyanın herhangi bir yerinde 
ölçüm yapan kişilerin her zaman en az 4 adet 
uyduyu aynı anda görebileceği şekilde konum-
landırılmışlardır. 

Dik koordinat sistemini tanımak ve temel harita-
cılık hesaplarını yapmak.
 Birbirlerini dik açı altında kesen iki doğrunun 
oluşturduğu sisteme “Dik Koordinat Sistemi” de-
nir. Dik koordinat sistemi, bir düzlem içerisinde 
bulunan noktaların birbirlerine olan konumlarını 
belirlemek için kullanılır. Dik koordinat sistem-
lerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus 
bölümler ve bölümlerin işaretleridir. 

 Haritacılıkta sıklıkla karşılaşılan bazı hesaplar 
vardır. Bunlara “Temel Ödevler” denir. A ve B 
gibi bilinen iki nokta olsun. Bunlardan A nok-
tasının koordinatı, AB arasındaki mesafe ve AB 
doğrusunun açıklık açısı bilindiğinde B nok-
tasının koordinatlarının hesaplanması işlemi 
“Birinci Temel Ödev” olarak isimlendirilir. Aynı 
şekilde AB doğrusunun A ve B noktasının koor-
dinatları (Xa, Ya, Xb, Yb) biliniyor. AB doğrusu-
nun açıklık açısı (AB) ve AB arasındaki mesafe-
nin (s) hesaplanması işlemi “İkinci Temel Ödev” 
olarak isimlendirilir.

1

2
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Alan hesapları yapmak.
Ölçümü yapılmış bir parselin alanının hesap-
lanmasında farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu 
yöntemlerden en uygunu ölçü değerlerine göre 
hesap yöntemidir. Çünkü alan hesabına hata 
olarak sadece ölçü hataları etki etmektedir. Bu 
alanların ölçekli çizilmesi de gerekmemektedir. 
Bu yöntemin uygulanmasında, parsel ölçü alım 
yöntemine göre hesap formülleri değişiklik gös-
termektedir. Bağlama yöntemi ile yapılan ölçü 
alımı sonrasında oluşan parselin alan hesabı 
üçgenlere ayrılır ve alanları hesaplanır. Toplam 
alan hesaplanan bütün üçgenlerin alanlarının 
toplamına eşittir. Dik koordinat yöntemi ile 
yapılan ölçü alımı sonrasında yapılan alan he-
sabında, parsel üçgen ve yamuk alanlara ayrılır. 
Her bir bölgenin alanı hesaplanır. Hesaplanan 
alanların toplamı bütün parsel için alan değerini 
vermektedir. Kutupsal alım yönteminde oluşan 
parsel üçgenlere ayrılır. Daha sonra, üçgenin 
iki kenar arasındaki açı ve o iki kenar uzunluğu 
kullanılarak üçgenin alanı bulunur. Tüm üçgen 
alanlarının toplamı parselin alanını verir.  

Hacim hesapları yapmak.
Hacim hesapları için iki yöntem kullanılmakta-
dır. Bunlardan birincisi enkesit yöntemi diğeri 
ise yüzey nivelman ölçülerinden yararlanılarak 
yapılan hacim hesabıdır. Enkesit yönteminde, 
bir yol boyunca ard arda bilinen üç en kesit kul-
lanılarak hacim hesaplanmaktadır. Yüzey nivel-
man ölçülerinden yararlanılarak yapılan hacim 
hesabında ise, bir karelaj oluşturularak verilen 
nivelmana göre formüllerden yararlanılarak ha-
cim hesabı yapılır.

3 4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki ölçme aletlerinden hangisinde sıcaklık 
düzeltmesi yapılması gerekir?

a. Nivo
b. Mira
c. Çelik Şerit Metre
d. GPS
e. Total Station

2. Sadece hassas yükseklik ölçmelerinde kullanılan 
ölçme aleti aşağıdakilerden hangisidir?

a. Nivo
b. Mira
c. Çelik Şerit Metre
d. Jalon
e. Çekül

3. Her türlü hava şartlarında, gece-gündüz konum 
belirlemeye yarayan ölçme aleti aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Mira
b. Total Station
c. Çekül
d. Jalon
e. GPS

4. GPS ile konum belirlerken GPS alıcısının en az kaç 
uyduyu aynı anda görmesi gerekir?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

5. “Açıklık Açısı” teriminin tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Bilinenler yardımıyla bilinmeyenlerin bulun-
ması

b. Herhangi bir doğrunun +C ekseni ile oluştur-
duğu açı

c. Yarıçapı 1 birim olan daire
d. Birbirlerini dik açı altında kesen iki doğrunun 

oluşturduğu sistem
e.  Hassas bir şekilde yükseklik ölçme

6. Aşağıda şekli verilen parselin alımı bağlama yönte-
mi kullanılarak yapılmıştır.

Bu bilgilere göre parselin alanı kaç m2 dir?
a. 1114.18    
b. 1750.40 
c. 1950.30   
d. 2350.42 
e. 3984.92 

7. Yukarıda şekli verilen parselin alanı kaç m2 dir?
a. 1222.45  
b. 1426.36    
c. 1763.36    
d. 1984.43   
e. 2043.36 
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8. Yukarıda şekli verilen parselin alanı kaç m2 dir?
a. 548.95   
b. 636.74   
c. 699.23     
d. 796.48    
e. 843.23

Soru 9 ve 10 aşağıdaki boykesit grafiğine göre çözüle-
cektir.

9. Yukarıdaki şekli verilen boykesit grafiğinde yarma 
hacmi kaç m3 dür?

a. 38.46  
b. 45.36   
c. 49.33    
d. 54.36   
e. 92.10 

10. Yukarıdaki bilgilere göre boykesit için dolma hac-
mi kaç m3 dür? 

a. 250.48     
b. 299.61    
c. 354.46    
d. 386.52    
e. 426.46
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Okuma Parçası
Türklerde Haritacılık
İlk harita Piri Reis tarafından hazırlanan ve Denizcilik 
kitabı adıyla 1525’te Kanuni Sultan Süleyman’a sunulan 
Akdeniz kıyı haritasıdır. Piri Reis daha önce de 1517’de 
15. yüzyıl sonlarında hazırlanmış bir dünya haritasını 
I. Selim’e sunmuştu. Bunun yeni dünyaya ait iki parçası 
kalmıştır.
Türklerde ilk kartografik faaliyetler 1727’de İbrahim 
Müteferrika tarafından taş baskısının kullanılması ile 
başlar. Baskı daha sonra harita ve atlaslar gibi değişik 
baskı çeşitleri ile gelişmiştir.
Türklerde ilk mükemmel atlas 1803’te Müderris 
Abdurrahman Efendi tarafından İstanbul’da basılmış-
tır. Bunun için Avrupa atlaslarından faydalanılmıştır. 
Baş tarafında 79 sayfalık astronomi bilgileri vardır. 
Renkli haritaları ihtiva etmektedir. 
1834’te Harp Okulunun açılmasıyla Kartografya; 
“Harita çizimi, Perspektif ve Gölgeleme” adı ile eğitim 
programında yer aldı. 
1862’de Paris’te tahsilde bulunan Üstğm. Hafız Ali 
(Korgeneral. Ali Şeref) 1868’de kendi gayreti ile 
“Yeni Atlas”ı hazırlamıştır. Harita Genel Komutanlığı 
Müzesinde sergilenen bu atlas, 23x33 cm. ebadında 22 
haritayı ihtiva etmektedir. O zamanki Osmanlı hudut-
larını göstermesi bakımından da büyük ehemmiyeti 
vardır. 
1845’te Heinrich Kiepert 1/1.000.000 ölçekli batı 
Anadolu haritasını yaptı. Sonra onun oğlu olan 
Richard Kiepert 1902’de 1/4000.000 ölçekli (24 pafta-
lık) Anadolu haritasını yayınladı. Bunlar sonradan ya-
pılan Türkiye haritalarına ana kaynak oldular. 
1880’de Erkanı Harbiye teşkilatlandırıldı. 5 şubeden olu-
şan teşkilatta 5. şube (Harita ve Fen İşleri Şubesi) oldu. 
Şube müdürü Şevki Bey (Korgeneral Şevki Paşa )’nın 
hazırladığı programa göre Batı Anadolu ve Balkanlarda 
1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli Topografik haritaların ya-
pımına başlandı. 1895’te Fransa Coğrafya Dairesinden 
uzmanlar getirildi. Fransa’dan teodolit astronomi ve ba-
sit gravimetri aletleri alındı. Aynı yıl Vardar Ovasında 
baz ve nirengi hesaplarına dayanan ilk modern harita 
çalışmalarına başlandı. 1896’da Eskişehir bölgesinde 
çalışmalar yapıldı. Eskişehir’de 7235.52 metrelik bir baz 
ölçüldü. Buna dayanılarak 1/50.000 ölçekli Eskişehir ve 
Ağapınar paftalarının yapımı sağlandı, ayrıca 1/10.000 
lik Eskişehir planı yapıldı. 

1897’de II.Abdülhamit’in kuşkulu yönetimi netice-
si çalışmalar durduruldu. Harita şubesinde sadece 
Yarbay Mehmet Şevki kaldı. İkinci Meşrutiyetin ila-
nından sonra 1909’da Erkânı Harbiye’ye Bağlı Nirengi 
ve Topografya kısımlarından ibaret harita komisyonu 
tekrar kurulmuştur. Haritalarda Bonne Projeksiyonu 
kabul edilmiş, başlangıç boylamı olarak da Ayasofya 
Camii kubbesinin aleminden geçen boylam kabul edil-
miştir. 
1909’da ilk defa renkli olarak 1/25.000 ölçekli Bakırköy 
paftası yapılmıştır. Bunun için Bakırköy bazı 4396.703 
m. olarak ölçülmüştür. 1910’da Türkiye’de 16 adet I. 
Derece nirengi noktası kurulmuştur. 
Türkiye’nin ilk seri haritası olan 1/200,000 ölçekli ha-
ritalara 1911’de başlanmış 1930 yılında bitirilmiştir.
(40x50 cm ) - 123 paftadan oluşur. 
Harita Teşkilatı 1921’de savaş anında İstanbul’dan 
Ankara’ya nakledildi. Önce Ulus semtinde bir handa, 
sonra gene bir handa, sonra gene aynı semtteki sanat 
okulunda, daha sonra da Cebeci’de yerleşti, çalışmaları-
nı sürdürdü. 1925 yılında yeniden teşkilatlanarak Milli 
Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Komutanlığı 
tesis edildi.1935 yılında Hava Fotogrametri metodu-
nun 1/25.000 ölçekli haritalarda uygulanması ile baskı 
için renk ayırım metodu da uygulama alanına girdi. 
1990’lı yıllarda ise uydu görüntülerinden yararlanarak 
topografik harita üretimleri, yükseklik bilgilerini içe-
ren bilgisayar destekli üretimler, özel bilgisayar destek-
li harita üretim çalışmaları yapıldı. 1999 yılı sonundan 
itibaren 1/25 000 ölçekli topografik haritalar, bilgisa-
yar destekli olarak üretilmeye başlandı. 2000 yılında 
1/ 250.000 ölçekli haritaların bilgisayar destekli üretim 
çalışmalarına başlandı.

Kaynak: http://www.hgk.mil.tr



4. Ünite - Temel Ölçme Aletleri ve Haritacılık Hesapları 117

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Basit Ölçme Aletleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Basit Ölçme Aletleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Basit Ölçme Aletleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Basit Ölçme Aletleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b  Yanıtınız yanlış ise “Trigonometrik ve Jeodezik 

Daire” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Alımın Bağlama Yöntemi 

Kullanılarak Yapılması Durumunda Alan He-
sabı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Alımın Dik Koordinat Yön-
temiyle Yapıldığı Durumlarda Alan Hesabı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Alımın Kutupsal Yöntem 
İle Yapıldığı Durumlarda Alan Hesabı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Enkesitlerden Yararlanarak 
Hacim Hesabı” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Enkesitlerden Yararlanarak 
Hacim Hesabı” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1

Bilinenler

A	noktasının	
koordinatları	(Xa,	Ya)

Xa	=	4538.00,	
Ya	=	3862.00

A	ile	B	arasındaki	
mesafe	AB=s

AB	=	s	=	675	m

AB	doğrusunun	açıklık	
açısı	(AB)

(AB)	=	45g.7526

İstenenler
B	noktasının	
koordinatları	(Xb,	Yb)

Yb = Ya + s x Sin (AB)
 
Yb = 3862.00 + 675 x Sin (45g.7526)

Xb = Xa + s x Cos (AB)
 
Xb = 4538.00 + 675 x Cos (45g.7526)

Sonuç olarak;

Yb = 4306.41

Xb= 5046.06

Sıra Sizde 2

Bilinenler

A	noktasının
koordinatları	(Xa,	Ya)

Xa	=	8148.65,	
Ya	=	6258.73

B	noktasının	
koordinatları	(Xb,	Yb)

Xb	=	8312.29,	
Yb	=	6376.88

İstenenler

A	ile	B	arasındaki	
mesafe	AB=s

AB	doğrusunun	
açıklık	açısı	(AB)

Tan (AB) = (Yb - Ya) / (Xb - Xa) =+118.15 / +163.64

(AB) = 39g.8108 bulunur. Görüldüğü üzere, ΔY’nin 
işareti + ve ΔX’in işareti + olduğu için I. bölgede bir açı 
değeri elde edilmiştir.

s = ΔY / Sin (AB) =ΔX / Cos (AB)

= +118.15 / Sin(39g.8108) 

= +163.64 / Cos(39g.8108)
s = 201.84 m bulunur.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
İnal, C., Erdi, A., Yıldız, F., (2002). Topografya Ölçme 

Bilgisi, Atlas Yayın
Songu, C., (1995). Ölçme Bilgisi (Birinci Cilt), Birsen 

Yayınevi
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek ve 
birbirleri arasındaki farkları ayırt edebilecek, 
Tarihsel olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel bileşenlerini tanımlayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan analiz yöntemlerini açıklayabiecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım alanlarını tanımlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Veri
•	 Bilgi
•	 Coğrafi	Bilgi
•	 Coğrafi	Bilgi	Sistemleri

•	 Tematik	Harita
•	 Konumsal	Veri
•	 Metaveri

İçerik Haritası
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•	 TEMEL	KAVRAMLAR
•	 COĞRAFİ	BİLGİ	SİSTEMLERİNİN	
TARİHÇESİ

•	 COĞRAFİ	BİLGİ	SİSTEMLERİ	
BİLEŞENLERİ

•	 COĞRAFİ	BİLGİ	SİSTEMLERİNDE	
KULLANILAN	ANALİZ	YÖNTEMLERİ

•	 COĞRAFİ	BİLGİ	SİSTEMLERİNİN	
KULLANIM	ALANLARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



TEMEL KAVRAMLAR
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden söz edebilmek için öncelikle, bu teknolojide kulla-
nılan temel kavramları tanımlamak gerekir. Bu kavramların en başında ise, ge-
nellikle birbirine karıştırılan veri ve bilgi kavramları gelmektedir. Sözlük anlamı 
olarak, gözlem veya deney sonucunda elde edilen değerlerin işlenmemiş haline 
veri denir. Bilgi ise, verinin işlenerek raporlanmış, anlam ifade eden şekli olarak 
tanımlanır. Veri ile bilgi arasındaki temel fark insanoğlunun kavrama düzeyidir. 
Basit bir örnek vermek gerekirse, bir kişinin doğum tarihini ilk duyduğumuzda 
kişinin yaşı ile ilgili bir bilgimiz yoktur. Daha sonra o günkü tarihten kişinin do-
ğum tarihini çıkararak kişinin yaşını hesaplarız. Diğer bir deyişle doğum tarihi 
verisini işleyerek kişinin yaş bilgisini elde ederiz.

Veri ve bilgi kavramlarını örnek vererek açıklayınız.

Ünitemizin adı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olduğuna göre coğrafi bilgi kav-
ramından söz etmeden geçemeyiz. Coğrafi bilgi, yeryüzündeki herhangi bir nes-
nenin nerede olduğunu veya yeryüzündeki herhangi bir konumda neler bulun-
duğunu belirten bir kavramdır. Neredeyim, nöbetçi eczaneye nasıl giderim, ülke-
mizin komşuları kimlerdir, güneş tutulması nerelerde izlenebilecek gibi soruların 
yanıtlarının tümü coğrafi bilgidir. Kimi zaman adres bilgisi (Kurtuluş Mahallesi, 
Anafartalar Caddesi, Ata Apartmanı, No:23 Daire:1, 35020, İzmir) gibi çok de-
taylı bilgileri tanımlamak için kullanılırken, kimi zaman ise bölgesel ve genel an-
lamda bilgileri (İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde sis 
beklenmektedir) aktarmak için kullanılır.

Coğrafi bilgi kavramını örneklerle açıklayınız. 

Günümüz teknolojisinde artık hemen hemen her bilgiyi bilgisayar ortamında 
işleyebilmekteyiz. Verilerin bilgisayar ortamında işlenebilmesi için temel şart, bil-
ginin sayısal veriye dönüştürülmesidir. Bilgiyi sayısal veriye dönüştürmek için 0 
ve 1 sayılarının diziliminden oluşan ikili yapıda kodlamak gerekmektedir. Aslında 
bilgisayar ortamında kullandığımız sözcükler, sayılar, resimler, müzikler, filmler 
v.b. tüm bilgiler, sayısal ortamda işlenmesi ve saklanması için ikili yapıda kod-
lanmıştır. Öyle ki, internet ortamındaki bilgi transferi bile ikili yapıda kodlanmış 
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veriler ile yapılmaktadır. Coğrafi bilginin sayısal veriye dönüştürülebilmesi için 
de, tüm sayısal verilerde olduğu gibi ikili yapı kullanılmaktadır. Böylece, sayısal 
haritalar, uydu görüntüleri, küresel konumlandırma sistemleri gibi coğrafi bilgi 
teknolojilerinden elde edilen bilgiler bilgisayar ortamında işlenebilir, depolanabi-
lir ve analiz edilebilir bir yapıya dönüşmektedir.

Günümüz teknolojisinde bilgisayar ortamına aktarılan ve işlenen tüm veriler, 0 ve 
1 sayılarının farklı dizilimlerinden oluşan ikili (binary) sistemde kodlanmaktadır.

Coğrafi bilgiyi diğer adıyla konumsal bilgiyi toplamaya, saklamaya, güncel-
lemeye, işlemeye, gerektiğinde yaratmaya, analiz etmeye ve göstermeye yarayan; 
içerisinde donanım, yazılım ve personel bulunduran, kurumsal ve organizasyonal 
entegrasyon gerektiren bilgi sistemlerinin genel adına Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
denir. CBS, proje sürecini görsel olarak izlenmeyi sağlayan, değerlendirme ve 
planlama süreçlerini yöneten, görsel karar destek sistemi olarak da tanımlanabilir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili farklı tanım ve bilgilere http://www.ncgia.ucsb.edu/
giscc/units/u002/u002.html adresinden ulaşabilirsiniz.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARİHÇESİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tarihçesi aslında insanoğlunun tematik harita ge-
reksinimi ile birlikte başlamıştır. Her ne kadar o günlerde bilgisayar olmasa da 
farklı temalarda harita üretimi ile CBS’nin temelleri atılmıştır. Buna en çarpıcı ör-
nek, 1819 yılında modern istatistiğin ilk tematik haritası, Fransız Pierre Charles 
Dupin tarafından, siyah beyaz tonlama ve farklı tarama yöntemleri kullanılarak 
üretilmiştir (Şekil 5.1). Dupin’in Fransa’daki cehalet ve eğitimsizliğin dağılımını 
göstermek amacı ile ürettiği harita, CBS’nin temel taşı olarak gösterilmektedir. 

Tematik harita nedir? CBS’nin temel taşı olarak gösterilen ilk tematik harita hangi 
konuda, nerede ve kimin tarafından yapılmıştır? Açıklayınız.

XIX. yüzyılın ortalarında, 1855 yılında İngiltere’de John Snow tarafından 
üretilen, kolera salgınından ölümlerin konumlarını gösteren harita da, CBS’nin 
ilklerindendir. Snow çalışmasında salgın hastalıkların kontrolünü amaçlamış ve 
kolera sonucu ölümleri noktasal harita üzerinde göstermiştir (Şekil 5.2).

Sanayi devrimi, köyden kente göçün artmasına ve kentlerdeki gelişime neden 
olmuştur. Yıllar içerisinde kent gelişiminin planlanması düşünülmüş ancak günün 
teknolojisi aynı bölgenin farklı temalarda üretilen haritalarını katmanlar şeklinde 
göstermeye olanak sağlamadığı için şeffaf malzeme üzerine yapılan haritalar kul-
lanılmıştır. Şehir bölge plancıları CBS’nin ilk uygulayıcıları olarak, şeffaf haritaları 
üst üste çakıştırarak görsel analiz yapmışlardır. 1940’lı yılların sonlarına doğru 
elektronik bilgisayarın üretimi ile bilgisayar çağının başlaması, CBS’nin gelişimini 
hızlandıran en önemli etkenlerden biridir. Temel ilke olarak CBS, doğrudan bil-
gisayar teknolojisine gerek duymasa da, entegre sistemler haline dönüşmesindeki 
en önemli etkendir.
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Tematik Harita: Altlık harita 
üzerinde o bölge ile konumsal 
olarak ilişkili her konuda bilgi 
aktaran, veri sınıflarına göre 
renklendirilmiş, tonlanmış 
veya taranmış basit haritadır. 
İllere göre nüfus yoğunluğu, 
eğitim durumu, bölgesel 
ölçekte toprak, hava ve 
su kirliliği, hava sıcaklığı 
haritaları tematik haritaya 
örnek olarak gösterilebilir.
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Noktasal Harita: Altlık 
harita üzerinde herhangi 
bir olayın nerede olduğunu 
gösteren basit haritalardır. 
Haritada kullanılan noktalar 
bazen gerçekleşen olayın 
veya ilgi alanının türüne göre 
farklı renk ve sembollerde 
kullanılır. Suç işlenen veya 
trafik kazalarının olduğu 
noktalar, suç haritalarında 
yoğunluklarına göre 
sınıflandırılmaktadır. Ayrıca 
Kent Planı üzerinde, okullar, 
duraklar, turistik yerler vb. 
noktaların farklı sembollerle 
gösterilmesi noktasal 
haritalara örnek olarak 
gösterilebilir.
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1958-1961 yılları arasında Washington Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nde ya-
pılan çalışmalar sonucunda gerçek anlamda bilgisayar tabanlı CBS’nin temelleri 
atılmıştır. Uzaklık, yön, bağlanırlık gibi temel konumsal kavramların bilgisayar 
ortamında tanımlanması, harita projeksiyonları için bilgisayar algoritmalarının 
geliştirilmesi ve nokta, çizgi, poligon gibi geometrik objelerle teorik coğrafyanın 
tanımlanması Washington Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkmıştır.

CBS’nin babası olarak tanınan Roger Tomlison tarafından, 1963 yılında 
Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bilgisayar tabanlı ilk CBS uygula-
ması olan bu projenin iki temel kuruluş amacı vardır. Birincisi Kanada Toprak 
Envanteri için toplanan verileri bilgisayar ortamında saklayarak analiz etmek; 
ikincisi de Arazi Yönetim Planları’nda kullanmak için istatistiksel veri oluştur-
maktır. Proje tam olarak operasyonal anlamda 1971 yılında çalışmaya başlamış ve 
teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak sürekli olarak geliştirilmiştir.

Bilgisayar tabanlı ilk CBS uygulaması hakkında bilgi veriniz.

1969 yılında Ian L. McHarg “Design with Nature” (Doğa ile Birlikte Tasarım) 
adlı kitabında ekolojik planlamanın öncülüğünü yapmış ve kullandığı mantıksal 
haritalama teknikleri ile çok değişkenli çevresel sorunlara çözümler sunmuştur. 
McHarg’ın ileri sürdüğü bu yöntemler daha sonraları CBS Konumsal Analiz yön-
temlerinin temel taşı olarak kabul edilmiştir. 

1980’lerin başında CBS’nin daha çok görsel analiz yetenekleri gelişim göster-
meye başlamış, bu aşamada kullanıcı ile etkileşimli, kullanıcı dostu grafik ara-
yüzler kullanılarak analiz fonksiyonları geliştirilmiştir. Konumsal verinin farklı 

Pierre Charles Dupin Tarafından 1819 Yılında 
Üretilen İlk Tematik Harita.

John Snow Tarafından 1855 Yılında Üretilen İlk

Şekil 5.1 Şekil 5.2
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harita projeksiyonlarında gösterimini sağlayan topoloji ve istatistiksel temel kav-
ramlar üzerine oturan bu fonksiyonlar, kullanıcıya konumsal veriyi seçme, sırala-
ma, sınıflandırma ve gösterim yetenekleri sunmuştur.

1990’lı yılların başlaması ile CBS’nin evrim sürecinde yeni bir çağa girilmiş-
tir. Bilgisayar donanımlarının güçlenmesi ve donanım maliyetlerinin düşmesi ile 
CBS, belediyecilik sektöründe ve kent planlamasında önemli roller üstlenmiştir. 
Öyle ki, karar destek yetenekleri sayesinde günümüzde artık CBS, Yönetim Bilgi 
Sistemleri’nin (YBS) yerini almıştır.

CBS’nin bilgisayar teknolojisi ile kullanılmaya başlanmasında bugüne kadar 
geçirmiş olduğu evrim incelendiğinde başlangıçta bağımsız kişisel bilgisayarlar 
üzerinde kurulan sistemler zaman içerisinde kurumsal anlamda lokal veri ağla-
rı ile entegre bir sisteme dönüştürülmüştür. Artık günümüzde bu yapı lokal veri 
ağlarını da aşarak kurumlar arası entegrasyon, ülke geneli e-devlet projeleri ve 
hatta global anlamda web platformunda konumsal veri işleyen ve paylaşan dev 
sistemler haline gelmiştir.

CBS’nin tarihsel süreci içerisinde geçirmiş olduğu evrim hakkında bilgi veriniz.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ
CBS bileşenleri beş ana başlık altında toplanabilir:

•	 Personel
•	 Yöntem
•	 Donanım
•	 Yazılım
•	 Veri

Kurulan sistemin başarılı olabilmesi için beş temel CBS bileşeninin denge 
içinde çalıştırılması ve bileşenlerden birinin olmaması durumunda diğer bileşen-
lerin çalışamayacağının unutulmaması gereklidir.

Topoloji: Nokta, çizgi ve 
alansal objelerin birbirleri 
ile olan konumsal ilişkilerini 
inceleyen matematik bilim 
dalı. 
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Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 
Bileşenleri.
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Personel
CBS’nin çalışmasındaki temel bileşenlerden biridir. Eğitimli CBS personeli;

•	 CBS	Yöneticisi
•	 Veritabanı	Yöneticisi
•	 Yazılım	Uzmanı
•	 Sistem	Analisti
•	 Programcı
kadrolarından oluşur. Bu ekip kurulacak olan konumsal veritabanının bakımı, 

işletimi, güvenliği ve teknik destek vermekle yükümlü olmalıdır. Bu personelin 
yanı sıra, CBS hangi amaçla kurulmuş ise o konuda karar verebilen ve analiz ya-
pabilecek konusunda uzman CBS kullanan personele de gereksinim vardır. CBS 
kullanan personel üç kategoriye ayrılır. Birinci kategori, üretilen son ürünü gören 
ve inceleyenlerdir. Bu kategori oldukça kalabalık bir grup olabilir. Örneğin kurum 
bazında kurulan bir sistemde kurumun değişik amaçları için üretilen ürünleri in-
celer ve dolaylı olarak kendi iş alanlarında bu ürünleri inceler ve kullanırlar. İkinci 
kategori, genel kullanıcılardır. Bu kategori birinci kategoriye oranla daha az per-
sonelden oluşur ve iş geliştirme aşamasında CBS’nin görsel analiz ve sorgulama 
tekniklerini kullanarak karar vericilere destek sağlarlar. Bu personel, amaca göre 
plancılar, mühendisler, bilim adamları, ara ve üst düzey yöneticilerden oluşur. 
Son kategori ise, yukarıda bahsi geçen CBS’ni kuran, işleten, sistemin güvenliği 
ve bakımından sorumlu, diğer iki kategorideki personele teknik destek sağlayan, 
CBS yöneticileri, sistem tasarımcısı ve analistleri, veritabanı yöneticileri, yazılım 
uzmanları ve programcılardan oluşmaktadır. 

Eğitimli CBS personeli hangi kadrolardan oluşur? Açıklayınız.

Yöntem
Yöntem; öncelikle veriye nasıl ulaşılacağı, nasıl toplanacağı, sisteme nasıl aktarıla-
cağı, nasıl saklanacağı, veritabanının nasıl yönetileceği, veri dönüşümünün nasıl 
yapılacağı, analiz yöntemlerinin neler olduğu ve son ürün çıktılarının ne olduğu, 
nasıl sunulacağı konusunda görev yapan personele yetki görev dağılımına göre 
verilen, sorun çözümlerinde kullanılacak basamak basamak oluşturulan prose-
dürleri kapsamaktadır. 

Donanım
CBS’nin çalışabilmesi için gerekli olan temel bilgisayar sistemlerinin geneli do-
nanım bileşeni olarak tanımlanabilmektedir. Donanım bileşeni aynı zamanda 
bu sistemler için gerekli enerji gereksinimini, sistemlerde büyük yer tutan yoğun 
verilerin depolanacağı disk kapasitesini, bu verileri işlemek için kullanılan hafı-
zayı, sisteme veri girişi için kullanılan tarayıcıları, sayısallaştırıcı tabletlerini ve 
son ürün çıktılarının elde edileceği yazıcı ve çizicileri kapsamaktadır. Ayrıca, GPS 
(Küresel Konumlandırma Sistemi) veri toplayıcıları da CBS’nin donanım bileşeni 
olarak kabul edilmektedir.

Yazılım
Artık çeşitli CBS yazılım paketleri üretilmekte ve pazara sunulmaktadır. CBS ya-
zılımları veri girişini, verinin saklanmasını, yönetimini, koordinat sistemi dönü-
şümlerini, konumsal analizleri yapabilmenin yanı sıra birbirinden farklı birçok 
yöntemi entegre bir yapıda sunabilen kolay kullanımı olan arayüzlere sahip olma-
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lıdır. Önceleri CBS yazılımları konumsal-ilişki modeli kullanarak grafik ve sözel 
verileri ayrı veritabanı yapısında saklar ve bu ayrılmaz veri yapısını tanıtıcı kodu 
ile ilişkilendirirdi. Ancak günümüzde CBS yazılımları artık grafik ve sözel veri-
yi tek bir veritabanı yapısında işleyebilen nesne-ilişkisel model kullanmaktadır. 
Günümüz modern CBS yazılımları, ayrıca kullanıcı gereksinimleri doğrultusun-
da arayüz uyarlama ve düzenleme araçlarını da paket içinde sunmaktadırlar.

Nesne-ilişkisel model nedir?

Veri
CBS’ni kurabilmek ve işlevselliğini sağlamak için en temel bileşen muhakkak ki 
veridir. Konumsal veri, veritabanında tanımlanan nesne, kişi vb. ne ait özelliklerin 
yanı sıra bunların bulunduğu yeri gösteren konum bilgilerini içerir. Konumsal 
verinin toplanması ve veritabanı ortamına aktarılması en çok zaman ve maliyet 
gerektiren işlemler dizisidir. Konumsal verinin istenen kalitede toplanması ve 
sisteme aktarılması CBS projeleri için çok önemlidir. Veri seti içindeki hataların 
düzeltilmesi çok maliyetli ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Veri hatalarının gi-
derilememesi CBS analiz sonuçlarının doğruluğunu etkilemektedir. 

Veri setinin kalitesi kontrol edilerek CBS kullanıcılarına veri hakkında bilgi 
verilmelidir. CBS projelerinde bu yapıya metaveri adı verilir. Başka bir deyişle 
verinin verisi olarak da tanımlanabilir. Metaveri, konumsal verinin hangi kay-
naktan üretildiğini, verinin üretiminde kullanılan yöntemleri, verinin kullanıcıya 
sunulmadan önce kullanılan format ve koordinat dönüşümlerini tanımlamalıdır. 
Ayrıca orijinal veri kaynağının üretim tarihini ve verinin sisteme aktarılma tari-
hini içermekle beraber, veride yapılan güncellemelerin ve güncelleme tarihlerinin 
de CBS kullanıcılarına metaveri ile sunulması gerekmektedir.

Konumsal veriler için konumsal hassasiyet, kullanıcılar için farklı bir önem ta-
şır. Yapılacak analizler ile elde edilecek sonuçların konumsal hassasiyeti karar ve-
riciler için sonuçların hangi ölçekte uygulanabilirliğini göstermektedir. Sunulan 
verinin konumsal hassasiyeti yatay ve düşey ölçüm hassasiyetleri ile birlikte me-
taveri içinde verilmelidir.

Konumsal hassasiyetin yanı sıra, öznitelik bilgilerinin hassasiyeti de yapılacak 
analizlerin doğruluğu için önemlidir. Örneğin, konumsal olarak belirlenen noktalar-
daki sıcaklık, yükseklik, yerleşim yeri adı vb. öznitelik bilgilerinin hassasiyeti de kul-
lanıcılara metaveri içerisinde sunulmalıdır. Ayrıca veri içindeki mantıksal tutarlılık 
CBS projelerinde hem grafik, hem de öznitelik verileri için önemli rol oynamaktadır. 
Grafik verilerinin mantıksal tutarlılığı topolojik kurallarla kontrol edilirken, öznite-
lik verilerinin tutarlılığı ise veritabanı yönetim sistemleri tarafından denetlenmekte-
dir. Tüm bu kurallar dizini içinde denetlenen konumsal veri setleri son ürün olarak 
sunulmadan önce bir bütünlük içinde olup olmadıkları da test edilmelidir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN 
ANALİZ YÖNTEMLERİ
CBS diğer bilgi sistemlerinden farklı olarak, konumsal bilgiyi görsel platformda 
işleyebilen, saklayan, analiz edebilen bir karar destek sistemidir. Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini farklı yapan beş (5) temel görsel analiz yöntemi;

•	 Konumsal	Kaynak	Envanteri,
•	 Ağ	(Şebeke)	Analizleri,
•	 Yer	Seçimi	Analizleri,
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Metaveri: Verinin verisi 
olarak tanımlanan, bir veri 
setinin kim tarafından ne 
zaman yaratıldığı, kim 
tarafından, ne zaman, hangi 
yöntemle güncellendiği vb. 
bilgileri içeren veri türü.
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•	 Yüzey	Analizleri,
•	 Zamana	Bağlı	Konumsal	Değişiklik	Analizleri
olarak sıralanabilir.

Konumsal Kaynak Envanteri
CBS veritabanı ortamında veri toplama ve depolama yeteneği sayesinde doğal 
kaynakların envanter çalışmaları için ideal bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. 
Kaynak envanteri oluşturulurken sadece nitel ve nicel öznitelik bilgilerini değil, 
aynı zamanda kaynakların konumsal bilgilerini de veritabanı ortamında depo-
layabilmektedir. Böylece nerede, ne kadar, ne var sorularına en kısa sürede yanıt 
verebildiği gibi konumsal analizler yardımı ile de hangi kaynağın hangi amaçla 
kullanılması gerektiği gibi sorulara da yanıt vermektedir.

Ağ (Şebeke) Analizleri
CBS ağ analizleri ile hizmet yönetimi ve otomatik haritalama alanlarında abone 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara görsel analiz desteği sağlamaktadır. Örneğin 
elektrik, su ve gaz dağıtım kuruluşlarının şebeke yönetiminde kullanılabilmesi-
nin yanı sıra o kuruluşların abone yönetim bilgi sistemleri ile entegre edilebilir. 
Böylece acil durumlarda elektrik, su ve gaz şebekelerinde hangi vanayı veya şalte-
ri kapatırsam istenilen bölgedeki elektrik, su ve gazı kesebilirim sorularına yanıt 
bulunabilmektedir. 

Ayrıca CBS bu yeteneği sayesinde, taşımacılık ve ulaşım alanlarında da yol ağ-
ları bilgisini kullanarak en kısa yol ve zaman analizleri yapabilmektedir. Özellikle 
araç filosu olan şirket veya kuruluşlarda araç takip sistemleri, GPS yardımı ile hiz-
met vermektedir. Buna ek olarak, bu analizler acil durumlarda, itfaiye, ambulans 
ve polis araçlarına yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

Yer Seçimi Analizleri
CBS öznitelik bilgilerini ve coğrafi objelerin birbirleri ile olan konumsal ilişkile-
rini birlikte kullanarak, konumsal sorgulama yeteneği ile herhangi bir amaç için 
en uygun yer seçimi yapabilmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse CBS ko-

Şekil 5.4
Ağ (Şebeke) Analizi
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numsal analiz yeteneği ile yeterli tüm parametreler verildiğinde bir kentte yeni 
açılması düşünülen alış-veriş merkezinin en uygun konumu için yer seçenekleri 
sunabilir.

Yüzey Analizleri
CBS sayısal arazi modeli kullanarak doğal afetler için tehlikeli zonları, görülebi-
lirlik, eğim, bakı, kapsama alanları gibi analizleri gerçekleştirebilir. Deprem, sel 
gibi doğal afetlerin, yükseklik verileri ile ilgili olan risk haritaları yüzey analizleri 
ile yapılmaktadır. Doğal afet risk bölgeleri CBS ile önceden belirlenerek, gerekli 
önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Yüzey analizleri ile ayrıca, yeni yapılması hedeflenen baraj ve göletler için yer 
seçimi, kaç metre küp su birikeceği, nerelerin su altında kalacağı, baraj kret ko-
tunun ne olması gerektiği, biriken suyun uygulayacağı basınç vb. sorgulamalar 
yapılabilmektedir.

Zamana Bağlı Konumsal Değişiklik Analizleri
CBS uydu ve hava fotoğraflarını da kullanarak, belirli bir lokasyonda veya böl-
gede zaman içerisinde nelerin değiştiğini veya farklı tarihler için var olan sayısal 
haritaları karşılaştırarak toprak yapısı, arazi kullanım, nüfus yoğunluğu, bitki ör-
tüsü vb. değişiklikleri ve değişim nedenlerini zamana bağlı konumsal değişiklik 
analizleri ile inceleyebilmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılacak 
modelleme çalışmaları yardımı ile gelecekte oluşabilecek değişimlerin nerelerde 
ve neden olacağı konusunda öngörüler sunabilmektedir.

CBS’nin analiz yöntemleri kaça ayrılır? Açıklayınız.

Şekil 5.5

Sayısal Arazi 
Modeli

9
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI
CBS konumsal veri toplama, depolama, analiz yöntemleri, vb. yetenekleri ile bir-
çok konuda kullanım alanı bulmuştur. CBS’nin kullanım alanları uygulama ba-
zında aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir.

Mühendislik Uygulamaları:
•	 Elektrik,	Su,	Doğalgaz	Şebekeleri
•	 Telekomünikasyon	Ağı
•	 Araç	Takip	Sistemleri
Tarım Uygulamaları:
•	 Bitki	Örtüsü
•	 Ekilebilir	Arazi
•	 Sulama	Sistemleri
•	 Tahıl	Rekolte	Tahmini
•	 Toprak	Haritaları
Çevre Uygulamaları:
•	 Erozyon	Risk	Analizleri
•	 Su	Kaynakları	ve	Kirlilik	Analizleri
•	 İklim	Bilim	Çalışmaları
•	 Sel	Bölgeleri	Risk	Analizleri
•	 Doğal	Hayatı	Koruma
Yerbilimleri Uygulamaları:
•	 Maden,	Petrol	Alanlarının	Tespit	ve	Envanteri
•	 Jeolojik	Haritalar
•	 Deprem	Risk	Analizleri
Ormancılık Uygulamaları:
•	 Orman	ve	Ağaç	Envanteri
•	 Orman	Bölgelerinin	Korunması	ve	Sürdürülebilirlik	Analizleri
•	 Acil	Orman	Yangın	Tespiti	ve	Müdahale	Sistemleri	
Arkeoloji:
•	 Arkeolojik	Kazıların	Haritalanması	ve	Kazı	Envanteri
•	 Tarihsel	Sit	Alanlarının	Envanteri
•	 Uydu	ve	Hava	Fotoğraflarının	İşlenerek	Arkeolojik	Yer	Tespit	Çalışmaları
•	 Arkeolojik	Ölçümler
Kamu Uygulamaları:
•	 Yerel	Yönetimlerde	Kent	Bilgi	Sistemleri
•	 Şehir	Bölge	Planlama	Çalışmaları
•	 Arazi	Kullanım	Haritaları
•	 Altlık	Harita	ve	İmar	Planları	
•	 Kent	Taşınmaz	Envanteri
•	 Tapu	ve	Kadastro	Müdürlüklerinde	Mülkiyet	Envanteri
•	 CBS	Tabanlı	e-devlet	Projeleri
•	 Kent	içi	Ulaşım	Planları
•	 Adres	Yönetim	Sistemi
•	 Toplum	Sağlığı	Analizleri	ve	Haritaları
•	 Suç	Analizleri	ve	Haritaları
Yukarıda tanımlanan uygulama alanlarının dışında sayamadığımız daha birçok 

alanda CBS kullanılmakta ve teknoloji ilerledikçe uygulama alanları artmaktadır.
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Özet
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan temel kav-
ramları tanımlamak ve birbirleri arasındaki fark-
ları ayırt etmek.

 Veri ve bilgi genellikle birbirine karıştırılan iki 
temel kavramdır. Gözlem ve deneylerde topla-
nan işlenmemiş sonuçlara veri, verinin rapor-
lanarak anlamlı hale dönüştürülmüş şekline 
ise bilgi denir. Coğrafi bilgi ise yeryüzündeki 
herhangi bir nesnenin nerede olduğunu veya 
yeryüzündeki herhangi bir konumda neler bu-
lunduğunu belirten bir kavramdır. Coğrafi Bilgi 
Sistemleri tüm bu kavramları içinde barındıran, 
diğer bilgi sistemlerinden, konumsal bilgiyi işle-
me, görüntüleme ve konumsal analiz yetenekleri 
ile ayrılan, karar destek sistemidir.

Tarihsel olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin nasıl 
ortaya çıktığını açıklamak.
 Coğrafi Bilgi Sistemleri tarihsel sürecine 1819 
yılında Pierre Charles Dupin tarafından hazırla-
nan Fransa’da eğitim dağılımını gösteren tematik 
harita ile başlamıştır. Bilgisayar teknolojisindeki 
gelişmeler sonucu, 1958-1961 yılları arasında 
Washington Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nde 
yapılan çalışmalar ile gerçek anlamda bilgisayar 
tabanlı CBS’nin temelleri atılmıştır. 1963 yılında 
Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuş, bilgi-
sayar tabanlı ilk CBS uygulaması olarak tarihe 
geçmiştir. 1980’lerin başında CBS’nin daha çok 
görsel analiz yetenekleri gelişim göstermeye 
başlamış, 1990’lı yılların başlarında bilgisayar 
donanımlarının güçlenmesi ve donanım mali-
yetlerinin düşmesi ile CBS evrim sürecinde yeni 
bir çağa girilmiştir. CBS teknolojisi yaygınlaşmış 
ve hemen her alanda önemli roller üstlenmeye 
başlamıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel bileşenlerini ta-
nımlamak.
 CBS bileşenleri Personel, Veri, Donanım, 
Yazılım ve Yöntem olarak tanımlanabilir. CBS 
bileşenlerinin tümünün denge içinde çalıştırıl-
ması gerekmektedir. Bileşenlerden birinin ol-
maması veya verimli çalışmaması durumunda 
kurulacak sistemin verimli ve sağlıklı işlemesi 
beklenemez.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan analiz yön-
temlerini açıklamak.
 CBS’nde kullanılan analiz yöntemleri Konumsal 
Kaynak Envanteri, Ağ (Şebeke) Analizleri, Yer 
Seçimi	Analizleri,	 Yüzey	Analizleri	 ve	Zamana	
Bağlı Konumsal Değişiklik Analizleri olarak 
sıralanabilir. CBS konumsal doğal kaynak en-
vateri tutarken, doğal kaynakların nitel, nicel 
ve konumsal özelliklerini de beraberinde sak-
lamakta, yönetmekte ve haritalamaktadır. Ağ 
analizleri, elektrik, gaz, şebeke suyu, telefon gibi 
altyapı hizmetlerinin yönetiminde kullanılmak-
la birlikte en kısa yol sorgulama yeteneği ile araç 
takip sistemleri için de uygun bir teknolojidir. 
Yer Seçimi Analizleri, birçok kurum ve kuruluş 
için vazgeçilmez bir karar destek aracıdır. Yüzey 
analizleri, mühendislik alanında yararlı olduğu 
kadar, doğal afet risklerinin belirlenmesinde 
de	 kullanılmaktadır.	 Zamana	 Bağlı	 Konumsal	
Değişiklik Analizi, planlama ve değişimi izleme 
açısından birçok alanda gereksinim duyulan bir 
araçtır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım alanlarını 
tanımlamak.
 Coğrafi Bilgi Sistemleri konumsal veri işleme ve 
analiz etme yetenekleri ile günümüzde kullanı-
mı yaygınlaşmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
uygulama bazında kullanıldığı alanları genel 
anlamda; Mühendislik Uygulamaları, Tarım 
Uygulamaları, Çevre Uygulamaları, Yerbilimleri 
Uygulamaları, Ormancılık Uygulamaları, 
Arkeoloji ve Kamu Uygulamaları olarak sıra-
layabiliriz. Ancak, konuma dayalı yeraltı ve ye-
rüstü tüm kaynakların yönetiminde ve analizle-
rinde karar destek sistemi olarak kullanılabilen 
CBS, teknolojik gelişmelere paralel olarak za-
man içerisinde daha da yaygınlaşmakta ve kul-
lanım alanlarını genişletmektedir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi veri kavramına 
karşılık gelmektedir?

a. Yaş
b. Adres
c. Uyruk
d. Doğum Tarihi
e. Telefon No

2. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bir bilgi değildir?
a. Yol Tarifi
b. Işık Hızı
c. İklim Durumu
d. Bitki Örtüsü
e. Nüfus

3. Bilgisayar temelli ilk CBS projesi aşağıdaki ülkeler-
den hangisinde uygulanmıştır?

a. Amerika Birleşik Devletleri
b. İngiltere
c. Kanada
d. Almanya
e. Fransa

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemleri üs-
tünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişim evrelerini 
göstermektedir?

a. Tematik Harita - Noktasal Harita - Konum 
Analizleri

b. Kişisel Bilgisayarlar - Kurumsal Veri Ağı ile En-
tegre Sistemler - Global Web Ağları ile Entegre 
Sistemler

c. Eğitim Haritaları - Hastalık Haritaları - Şeffaf 
Haritalar

d. Mail Sunucusu - Web Sunucusu - Domain Su-
nucu

e. Kaynak Envanteri - Konum Analizi - Yüzey 
Analizi

5. Aşağıdakilerden hangisi nokta, çizgi ve alansal ob-
jelerin birbirleri ile olan konumsal ilişkilerini inceleyen 
matematik bilim dalıdır?

a. Metaveri
b. Topoğrafya
c. Topoloji
d. GPS
e. CBS

6. Aşağıdakilerden hangisi verinin verisi olarak ta-
nımlanan, bir veri setinin kim tarafından ne zaman ya-
ratıldığı, ne zaman, hangi yöntemle güncellendiği vb. 
bilgileri içeren veri türüdür?

a. Veri
b. Bilgi
c. Topoloji
d. Metaveri
e. Analiz

7. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemleri 
bileşenlerinden biri değildir?

a. Personel
b. Donanım
c. Yazılım
d. Veri
e. Bilgi

8. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemleri-
nin analiz yöntemlerinden biri değildir?

a. Yüzey Analizi
b. Yer Seçimi Analizi
c. Ağ (Şebeke) Analizi
d.	 Zamana	Bağlı	Konumsal	Değişiklik	Analizi
e. Su Kirlilik Analizi

9. Akarsu üzerinde yeni baraj yeri için belirlenen böl-
gede kaç metre küp su birikeceğini ve nerelerin su al-
tında kalacağını hesaplayabilmek için aşağıdaki analiz 
yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?

a. Yer Seçimi Analizi
b. Yüzey Analizi
c.	 Zamana	Bağlı	Konumsal	Değişiklik	Analizi
d. Su Kirlilik Analizi
e. Ağ (Şebeke) Analizi

10. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemleri-
nin uygulama alanı olarak tanımlanamaz?

a. Biomedikal
b. Mühendislik
c. Arkeoloji
d. Tarım
e. Yerbilimleri
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Yaşamın İçinden

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Gelişim 
Projeleri bünyesinde yapılacak yatırımlarda karar ve-
ricilere destek olmak amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri 
çalışmalarına 1999 yılı Aralık ayında başlamış ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi kurulmuştur.
Başlangıç aşamasında, kent büyüklüğü göz önünde 
bulundurularak kurulacak sistem için yeterli donanım 
edinilmiş, yazılım seçiminde kent için yapılacak ana-
lizler ve kurum gereksinimleri göz önünde bulundu-
rulmuştur. Sistemin verimli işlemesi için gerekli biri-
kime sahip personel alımı yapılarak, eğitimleri tamam-
lanmıştır. Daha sonra konumsal verileri toplamak, 
sayısal ortama aktarmak, saklamak, işlemek ve güncel 
tutabilmek için yöntemler belirlenmiştir.
Öncelikle, 2000 yılı nüfus sayımı öncesinde beledi-
ye sınırları içindeki CBS tabanlı taşınmaz envanteri 
oluşturulmuş ve adres sisteminde yeniden yapılanma 
sağlanmıştır. Böylece kent genelindeki tüm mahalle, 
bulvar, cadde, sokak, bina, arsa, konut, işyeri vb. ko-
numsal nesneler kodlanarak, CBS platformuna aktarıl-
mıştır. Kent içindeki yeni bina yapımı, eski binaların 
yıkılması vb. nedenlerle olabilecek adres ve yapılaşma 
değişikliklerini sürekli güncel tutabilmek için belediye 
bünyesinde hizmet veren Adres ve Numarataj Servisi, 
kurulan Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmiştir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi 
Muhtarlar Bilgi Ağı Projesi ile, CBS platformuna ak-
tarılan mahalle, bulvar, cadde, sokak, bina, konut ve 
işyerlerinde ikamet eden kentliler, sisteme entegre 
edilmiştir. 65 mahallede ADSL bağlantılı muhtarlık 
bilgisayarları ile e-muhtar uygulaması başlatılmış-
tır. E-muhtar projesinde her vatandaş T.C. Kimlik 
Numarası zorunlu kılınarak, adres kodu oluşturulmuş 
konutlara kaydedilmiştir.
Eskişehir’de 2000 yılında mahalle, bulvar, cadde, sokak 
ve binaların kodlanarak CBS ortamına aktarılması ve 
T.C. Kimlik Numarası ile yapılan e-muhtar projesi, 
2007 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde başlatılan 
Ulusal Adres Veritabanı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi adlı e-devlet projelerinin temelini oluşturmak-
tadır. Türkiye genelinde oluşturulan bu e-devlet pro-
jeleri halen CBS platformunda olmamakla beraber, 
zaman içerisinde bu projelerin de CBS platformuna 
aktarılacağı ümit edilmektedir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CBS projesi halen 
güncelliğini koruyan ve Kentsel Gelişim Projeleri 
için veri altlığı oluşturan, ulaşımdan, imar planla-

rına, afet risk analizlerinden, ESKİ (Eskişehir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi) abone ve şebeke analizlerine ka-
dar birçok alanda hizmet vermektedir. Uydu ve hava 
fotoğrafları ile imara açılması düşünülen bölgelerde 
veri altlığı sunan sistem, gelecekte kent içindeki Tapu 
Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri 
vb. diğer kurum ve kuruluşlara konumsal veri paylaşı-
mını hedeflemektedir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Temel Kavramlar” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Temel Kavramlar” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemleri Bi-

leşenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemleri Bi-

leşenleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 

Kullanılan Analiz Yöntemleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 
Kullanılan Analiz Yöntemleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
Kullanım Alanları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Veri ve bilgi kavramları günümüz bilgisayar tekno-
lojisinde en çok karıştırılan, genellikle konuşma di-
linde birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Veri 
bir deney veya gözlem sonucu elde edilen değerlerin 
işlenmemiş halidir. Bilgi ise bu değerlerin işlenerek an-
lamlandırılmasıdır. Örnek verecek olursak, bir bireyin 
kan tahlili sonucu elde edilen açlık kan şekeri 100 mg/
dl olsun. Bu değer bir veridir ve normal değerleri bil-
mediğimiz sürece bilgi halini almaz. Ancak sağlıklı bir 
bireyin açlık kan şekeri değerinin 90-130 mg/dl arasın-
da olduğu bilgisi ile bireyin açlık kan şekeri açısından 
sağlıklı olduğu bilgisini elde edebiliriz.

Sıra Sizde 2
Bir nesnenin dünya üzerinde nerede bulunduğunu 
veya yeryüzündeki herhangi bir konumda neler bu-
lunduğunu belirten bir kavramdır. Dünya üzerinde 
bilgilerin %80’ni ya coğrafi bilgidir ya da herhangi bir 
coğrafi konum veya bölge ile ilişkilendirilir. Örneğin, 
nüfus bilgisinden söz ediliyorsa bir köy, ilçe, kent veya 
ülkenin nüfus bilgisinden söz edilmektedir ve bu bilgi 
coğrafi bir bilgidir.

Sıra Sizde 3
Konumsal bilgileri toplamaya, saklamaya, güncelle-
meye, işlemeye, gerektiğinde yaratmaya, analiz etmeye 
ve göstermeye yarayan; içerisinde donanım, yazılım 
ve personel bulunduran, kurumsal ve organizasyonal 
entegrasyon gerektiren bilgi sistemlerinin genel adına 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denir.

Sıra Sizde 4
Tematik harita, altlık harita üzerinde o bölge ile ko-
numsal olarak ilişkili her konuda bilgi aktaran, veri 
sınıflarına göre renklendirilmiş, tonlanmış veya taran-
mış basit haritadır. İllere göre nüfus yoğunluğu, eğitim 
durumu, bölgesel ölçekte toprak, hava ve su kirliliği, 
hava sıcaklığı haritaları tematik haritaya örnek olarak 
gösterilebilir. İlk tematik harita 1819 yılında Pierre 
Charles Dupin tarafından, Fransa’daki cehalet ve eği-
timsizliğin dağılımını göstermek amacı ile üretilmiştir.

Sıra Sizde 5
Bilgisayar tabanlı ilk CBS uygulaması 1963 yılında Kanada 
Coğrafi Bilgi Sistemi adı ile Roger Tomlison tarafından ku-
rulmuş ve tam olarak 1971 yılında çalışmaya başlamıştır.

Sıra Sizde 6
Bilgisayar tabanlı CBS önceleri bağımsız kişisel bilgisa-
yarlar üzerinde, daha sonra kurumsal anlamda lokal veri 
ağları ile bağlantılı sistemlerde kullanılmıştır. Günümüzde 
CBS global anlamda web platformunda konumsal veri iş-
leyen ve paylaşan sistemlerde işletilmektedir.

Sıra Sizde 7
CBS sistemini kuran, işleten, sistemin güvenliği ve ba-
kımından sorumlu, diğer personele teknik destek sağ-
layan, eğitimli CBS kadroları;
•	 CBS	Yöneticisi,
•	 Veritabanı	Yöneticisi,
•	 Yazılım	Uzmanı,
•	 Sistem	Analisti	ve
•	 Programcıdan	
oluşmaktadır. 

Sıra Sizde 8
Önceleri CBS yazılımları konumsal-ilişki modeli kul-
lanarak grafik ve sözel verileri ayrı veritabanı yapısın-
da saklar ve bu ayrılmaz veri yapısını tanıtıcı kodu ile 
ilişkilendirirlerdi. Ancak günümüzde CBS yazılımları 
artık grafik ve sözel veriyi tek bir veritabanı yapısında 
işleyebilen nesne-ilişkisel model kullanmaktadır.

Sıra Sizde 9
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan beş (5) temel 
görsel analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;
•	 Konumsal	Kaynak	Envanteri,
•	 Ağ	(Şebeke)	Analizleri,
•	 Yer	Seçimi	Analizleri,
•	 Yüzey	Analizleri,
•	 Zamana	Bağlı	Konumsal	Değişiklik	Analizleri

olarak sıralanabilir.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
Brovelli, M. A. (2007), Introduction to Geographic 
Information Systems, Environment and Land Planning 
Applications, Milano, İtalya
Kang-Tsung C., McGraw H. (2008), Introduction to 
Geographic Information Systems, Manitoba, Kanada.
NCGIA Core Curriculum in Geographic Information 
Science, What is Geographic Information Science?, http://
www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html
USGS, Geographic Information Systems, http://egsc. 
usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri tiplerini açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri modellerini açıklayabilecek,
Raster ve vektör veri modellerini tanımlayabilecek ve birbirleri arasındaki fark-
ları ayırt edebilecek,
Topolojik veri modelini açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde katman yapısını tanımlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Veri	Tipi
•	 Veri	Modeli
•	 Öznitelik	Verisi
•	 Konumsal	Veri

•	 Raster
•	 Vektör
•	 Topolojik	Veri	Modeli
•	 Katman

İçerik Haritası








Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri

•	 GİRİŞ
•	 CBS	VERİ	TİPLERİ
•	 CBS	VERİ	MODELLERİ
•	 RASTER	VERİ	MODELİ
•	 VEKTÖR	VERİ	MODELİ
•	 KATMAN	YAPISI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



GİRİŞ
İnsanoğlu yeryüzü üzerinde bir şeyleri keşfetme, kendisi için önemli yerleri belir-
leme gereksinimi duymaktadır. Nereye gitmeliyim, bulunduğum yerde görülmesi 
gereken yerler nereleridir, nasıl giderim gibi sorulara yanıt aramıştır. Bulunduğu 
coğrafyayı tanıdıkça, o coğrafyadaki nesnelerin konumları ile ilişki kurmayı öğ-
renmiş ve nesnelerle ilgi farklı verileri konumları ile ilişkilendirmiştir. Örneğin 
ülkemiz için düşünüldüğünde, Antalya denildiğinde aklına deniz, güneş ve yaz 
tatili gelmiş, Uludağ denilince kayak ve kış sporları ile ilişkilendirmiştir. Yaşadığı 
ilin komşularını, ülke coğrafyasını, iklim verilerini işlemiş ve bilgi olarak hafıza-
sında saklamıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafi verileri, harita kullanarak belirli amaç 
ve proje için organize eden bir sistemdir. CBS haritaları, bilgisayar ekranında ya-
kınlaştırılıp, uzaklaştırılabilen, istenen bilgilerin gösterime eklenmesini ve çıka-
rılmasını sağlayan, etkileşimli haritalardır. CBS harita kullanıcıları, altlık haritalar 
üzerine yolları, dere ve akarsuları, bitki örtüsünü, kent merkezlerinde hastane, 
okul, resmi daire vb. verileri gösterime ekleyip çıkarabilirler. Ayrıca bazı CBS ya-
zılımları karmaşık hesaplamalarla tahmini modellemeler yaparak, erozyon, dep-
rem, sel gibi doğal afet riski olabilecek yerleri belirlemede kullanılmaktadır.

CBS yazılımları bu işlemleri farklı veri tip ve modelde üretilen verileri entegre 
ederek anlamlı bilgi haline dönüştürür. Birçok kamu ve özel kuruluş, kendi amaç 
ve hizmetleri doğrultusunda CBS platformunda kullanılmak ve analiz yapabilmek 
için veri üretirler. Çeşitli tipte ve modelde veri setleri kamu ve özel kuruluşlarca 
üretilerek CBS kullanıcılarının hizmetine sunulur.

CBS VERİ TİPLERİ
BS verileri, yeryüzünden çeşitli yöntemlerle toplanmakta, uzun uğraşlar ve titiz-
likle yürütülen çalışmalar sonucunda iki farklı tipte üretilmektedir.

•	 Öznitelik	Verisi
•	 Konumsal	Veri
Öznitelik	Verisi:	En	basit	tanımı	ile	konumsal	nesnelerin	özellikleri	olarak	ifa-

de edilebilir. Öznitelik verileri konumsal bir nesne ile ilişkili, konumsal olmayan 
verilerdir ve konum bilgisi içermezler. Genellikle tablo veriler şeklinde sunulan 
öznitelik verisi, doğadaki konumsal nesnelerin, nicelik ve nitelik gibi karakteristik 
özelliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

CBS Veri Tipleri ve Veri 
Modelleri
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Konumsal Veri: Yeryüzünde herhangi bir nesnenin coğrafi konumunu belir-
mek	için	kullanılır.	Konum	bilgisi	koordinat	sistemleri	ile	mutlak	bir	nokta	olarak	
ifade	edilebilmektedir.	Küçük	alanlar	için	genellikle	kartezyen	koordinatlar,	daha	
geniş	alanlar	için	ise	kartografik	projeksiyon	sistemleri	kullanılmaktadır.	Konum-
sal veriyi ifade etmek için, uluslararası platformda kabul gören birçok projeksiyon 
sistemi bulunmaktadır. Nokta, Çizgi ve Poligon gibi geometrik ifadeler, CBS’de 
konumsal veriyi tanımlamaya yarayan temel harita elemanlarıdır. Nesnelerin yer-
yüzündeki mutlak ve göreceli konumları, bu elemanlar yardımı ile konumsal veri 
olarak CBS platformuna aktarılmaktadır.

Her iki veri tipini tek örnek altında açıklamak istersek, bir ormanın şekli ve yeri, 
konumsal veridir. Ancak bitki örtüsü, içinde yaşayan canlı türleri, ağaç adedi ve 
ortalama ağaç yükseklikleri ormanın karakteristiğini belirleyen öznitelik verisidir. 
Günümüz teknolojisi ile artık kolayca konumsal veri ile ilişkilendirilebilen ormanda 
çekilen fotoğraflar ve video görüntüleri ise diğer veri tipleri olarak sınıflandırılabilir.

CBS veri tipleri kaç çeşittir? Örnek vererek açıklayınız.

Konumsal Veri Tipleri
Doğada var olan yeryüzü şekillerini harita elemanları olarak tanımlamak ve ko-
numsal veri olarak CBS platformuna aktarmak için konumsal veri tipleri kullanıl-
maktadır.	Konumsal	veri	tipleri	nokta,	çizgi	ve	poligon	olarak	üç	tanedir.

Nokta: Belirli hacmi, alanı ve uzunluğu olmayan mutlak konum belirlemek 
için kullanılan geometrik bir nesnedir. Ağaç, direk vb. noktasal yeryüzü eleman-
larının konum bilgilerini CBS haritalarında tanımlamak için kullanılır.

•	 Birbirinden	ayrık	noktasal	konumları	belirtir.
•	 Kullanıldığı	ölçek	için	alansal	ve	uzunluk	cinsinden	büyüklüğü	yoktur.
•	 Genellikle	X,Y	cinsinden	tek	bir	koordinat	çifti	ile	gösterilir.
•	 Kullanılan	ölçekte	alan	veya	çizgi	olarak	gösterilse,	çok	küçük	değerler	ola-

cağı için noktasal nesne olarak gösterilmektedir.

1

Resim 6.1

Noktasal Veriye 
Örnek (Kent 
Merkezindeki 
Otobüs Durakları)
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Çizgi: CBS yazılımlarında doğru (line) veya çoklu-doğru (polyline) olarak 
kullanılan geometrik bir nesnedir. İki nokta arasında en kısa uzaklığı tanımlayan 
sürekli koordinat verilerine doğru, birden fazla doğrunun birleşmesi ile oluşan 
elemana ise çoklu-doğru adı verilir. Dere, akarsu, yol vb. çizgisel yeryüzü eleman-
larının konum bilgilerini CBS’de tanımlamak için kullanılır.

•	 Belirli	bir	uzunlukları	vardır	ancak	kalınlıkları	yoktur.
•	 Bir	dizi	sürekli	koordinat	değerlerinden	oluşur.
•	 Kullanılan	ölçeğe	bağlı	olarak,	genişliği	olmayan	çok	ince	çizgisel	yeryüzü	

elemanları için kullanılır.

Poligon: Çizgisel elemanlarla sınırlandırılmış iki boyutlu homojen kapalı 
alanlardır. Ada, göl, parsel, il sınırı vb. alansal yeryüzü elemanlarının konum bil-
gilerini CBS’de tanımlamak için kullanılır.

•	 Belirli	bir	alanı	olan	yeryüzü	şekillerini	ifade	etmek	için	kullanılır.
•	 Kullanılan	ölçeğe	bağlı	olarak	çok	küçük	olmayan	alanları	çevreleyen	çizgi-

sel elemanlardan oluşur.

Konumsal veri tiplerini örnek vererek açıklayınız.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri tipleri ve modelleri ile ilgili farklı tanım ve bilgilere http://
www.gis.com/implementing_gis/data/data_types.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Çoklu-doğru: birden fazla 
doğrunun birleşmesi ile oluşan 
çizgisel elemana çoklu-doğru 
adı verilir.

Resim 6.2

Çizgisel Veriye 
Örnek (Tramvay 
Güzergâhları)

2
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CBS VERİ MODELLERİ
Verinin	olmadığı	 ortamda	bilgi	 sistemlerinden	 söz	 edilemez.	Tüm	bilgi	 tekno-
lojilerinde olduğu gibi CBS’nin temeli de veridir. CBS veri setleri farklı tiple-
ri kullanılmasının yanında farklı veri modelleri kullanılarak da üretilmektedir. 
Veri	modeli,	veriyi	tanımlama	ve	kullanma	şeklini	belirleyen,	kayıtların	aranması	
için gerekli erişim yollarını gösteren, veri tabloları arasındaki ilişkileri açıklayan 
kurallar dizinidir. CBS veri modeli, konumsal veri tipinin gösterimini sağlayan 
matematiksel yapıdır. Coğrafi tabanlı sayısal konumsal veriyi CBS platformunda 
saklamak ve işlemek için iki adet konumsal veri modeli kullanılmaktadır.

•	 Raster	Veri	Modeli
•	 Vektör	Veri	Modeli
CBS’de kullanılacak konumsal veri modeli seçiminde veri kaynağı, tipi ve veri-

nin kullanım amacı göz önünde bulundurulur. Örneğin raster veri modeli analitik 
ve cebirsel modelleme için daha uygun olacağı gibi, çözünürlük ve veri saklama 
boyutu açısında vektör veri modeli daha kullanışlıdır.

CBS platformunda konumsal veri modelleri nelerdir? Açıklayınız.

RASTER VERİ MODELİ
Raster	veri	iki	boyutlu	ortamda	düzenli	grid	yapısında	satır	ve	kolonlara	bölünmüş	
hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin her birine piksel (pixel) adı verilir. Piksel İngiliz-
ce sözcük anlamı olarak picture element (resim elemanı) teriminin kısaltmasıdır. 
Picture (resim) sözcüğü için pix kısaltması kullanılmıştır. Piksel sayısal ortamda bir 
resmin	bölünemeyen	en	küçük	parçasıdır.	Raster	veri	setlerinde	öznitelik	veri	de-
ğerleri her bir piksele atanır. Bu değerler, deniz seviyesinden yükseklik, arazi kulla-
nım	değeri	vb.	gibi	nümerik	veya	alfa-nümerik	değerler	olabilir.	Raster	veri	setlerin-

Resim 6.3

Poligon Verisine 
Örnek (Mahalle 
Sınırları)

3
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de	konumsal	verinin	çözünürlüğü	piksel	boyutu	ile	belirlenir.	Örneğin	Landsat	TM	
uydu	verisinden	elde	edilen	raster	verinin	çözünürlüğü,	Landsat	TM	uydu	görüntü-
sünün çözünürlük değeri olan 30m ile sınırlıdır. Bu da göstermektedir ki, raster veri 
çözünürlüğü veri kaynağının, veriyi elde etme tekniğinin bir fonksiyonudur.

Raster	veri	 formatında	verinin	sol	üst	köşe	koordinatı,	piksel	boyutu	ve	dü-
zenli grid verinin boyutları (kaç piksele kaç piksel olduğu) bilindiğinde, satır ve 
kolonlardan oluşan matris yapısı içerisinde veri koordinatları kolaylıkla hesap-
lanabilmektedir. Grid yapısı bilgisayar yordamları ile iki boyutlu dizinler (array) 
olarak kodlandığı için, analitik ve cebirsel hesaplamalar hızlı ve kolay yapılabil-
mektedir. Bu nedenle küçük karelere bölünmüş raster veri modeli birçok CBS 
yazılımı	tarafından	tercih	edilmektedir.	Topoloji	raster	veri	modeli	 için	anlamlı	
bir yapı değildir. Çünkü piksel komşulukları, konumları ve sıralaması bilgisayar 
yordamları tarafından matris yapısı içerisinde kolaylıkla işlenebilmektedir.

Raster	 veri	 modelinde	 temel	 problem	 verinin	 uygun	 çözünürlüğünün	 sap-
tanabilmesidir. Birden fazla veri katmanının birarada kullanılarak yapılacak üst 
üste bindirme (overlay) analizleri, elde edilecek katman için uygun çözünürlü-
ğün	ne	olacağı	 konusunda	 sorunları	 beraberinde	 getirmektedir.	Eğer	bindirme	
analizinde kullanılan katmanların piksel boyutu olması gerekenden büyükse, elde 
edilen sonuç yeteri kadar hassas olmazken, piksel boyutu olması gerekenden kü-
çük olduğunda da, veri boyutu gereksiz yere artmakta, yapılacak işlemlerin süresi 
uzamakta ve şekilsiz veri setleri oluşmaktadır. Ayrıca sonuç ürün, verinin ilk üre-
timindeki piksel boyutundan küçük ve hassas olursa, elde edilen analiz sonuçla-
rında önemsenecek boyutta hata yapıldığı söylenebilir. 

Diğer	taraftan	raster	veri	ile	vektör	verinin	bindirme	analizinde	kullanılması	du-
rumunda, vektör verinin raster veriye dönüştürülmesi gereklidir. Bu işlem vektör-
raster dönüşüm modülü ile yapılan bir işlemdir ve birçok CBS yazılımı tarafından 
kullanılan	bir	yordamdır.	Vektör-raster	dönüşümü	için	vektör	verinin	üretildiği	ori-
jinal verinin ölçeğinin ve hassasiyetinin bilinmesi gereklidir. Orijinal verinin has-
sasiyeti sonuç raster verinin piksel boyutunun belirlenmesindeki temel unsurdur.

Genellikle raster verilerde her piksele bir öz-
nitelik verisi atandığı için, öznitelik verilerinin 
farklı bilgi alanları olan tablolara bağlanması 
yerine her bilgi alanı için farklı raster veri üre-
tilmektedir. Örneğin orman alanının bitki örtü-
sü için ayrı raster veri, ortalama ağaç yüksekliği 
için ayrı raster veri üretilir ve CBS’de işlenir. Bu 
nedenle çoklu bilgi alanlarının bağlanmasını 
gerektiren farklı tematik harita üretimleri için 
vektör veri formatı tercih edilmektedir.

Veri	boyutunun	büyüklüğü	nedeni	ile	raster	verilerde	genellikle	1-bit	ikili	(bi-
nary)	veri	değeri	kullanılır.	Matematiksel	olarak	her	piksel	değeri	sadece	iki	değer	
alabilir,	0	ve	1.	Veri	boyutu	büyütülerek	piksel	değeri	8-bit	veri	değerine	çıkartıla-
rak 256 farklı değer alabilir.

Raster	Veri	Modeli	Avantajları:
•	 Raster	veri	modelinde	her	piksel	matris	yapısı	içersinde	tanımlandığı	için	

konumlandırma piksel bazında bilinmektedir.
•	 Raster	veri	modelinde	her	piksel	grid	yapısı	içerisinde	dizinlerde	tutulduğu	

için analitik ve cebirsel işlemler, programlama açısından daha kolay ve kısa 
sürede yapılabilmektedir.

Şekil 6.1

Raster Veri Modeli (1-Bit)



Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş138

•	 Raster	veri	modelinde	genellikle	piksellere	tek	öznitelik	verisi	atandığından	
basit modelleme, bindirme ve kantatif analizler açısından uygundur.

Raster veri modellinin avantajları nelerdir? Açıklayınız.

Raster	Veri	Modeli	Dezavantajları:
•	 Piksel	boyutu	raster	veri	modelinin	hassasiyetini	belirlemektedir.
•	 Raster	veri	modelinde	çizgisel	elemanların	gösterim	hassasiyeti	piksel	bo-

yutuna bağlıdır. Bu nedenle şebeke bağlantı noktaları ve analizleri sağlıklı 
olarak yapılamamaktadır.

•	 Birden	fazla	öznitelik	verisinin	piksellerle	ilişkilendirilmesi	oldukça	zordur.	
Raster	veri	modelinin	karakteristik	yapısı	sadece	bir	öznitelik	verisi	sakla-
maya yatkındır.

•	 Raster	veri	modelinde	veri	boyutu	fazladır.	Veri	işleme,	saklama	ve	görün-
tüleme süresi uzundur.

VEKTÖR VERİ MODELİ
Vektör	veri	modeli	vektör	elemanlardan	oluşur.	Temel	veri	elemanı	noktadır.	Di-
ğer veri elemanları noktaların birleşmesi sonucunda oluşur. “İki nokta arasındaki 
en kısa yol doğrudur” tanımından çıkarak çizgi elemanı doğruların birleşmesin-
den, poligon tanımı ise doğruların oluşturduğu kapalı alandan oluşmaktadır. Bir-
çok vektör veri modeli bulunmasına karşılık CBS platformu için iki temel vektör 
veri modeli kullanılmaktadır.

•	 Spagetti	Veri	Modeli
•	 Topolojik	Veri	Modeli

4

Şekil 6.2

Vektör-Raster Veri 
Dönüşümü

+ +
+

+
+
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Spagetti Veri Modeli: Genellikle CAD yazılımları ile üretilen, objelerin sadece 
X,Y	koordinatlarından	oluşan,	objelerin	birbirleri	ile	konumsal	ilişkilerinin	saklan-
madığı	veri	modelidir.	Veri	elemanları	nokta,	çizgi	ve	poligon	olarak	tanımlanır	ve	
elemanları oluşturan nokta koordinatları ve veri tipleri “spagetti veri” modelinin te-
melini oluşturur. Spagetti veri modelinde topoloji kullanılmaz. Yani veri elemanla-
rının birbirleri ile olan bağlanırlık, bitişiklik ve yakınlık gibi konumsal ilişkileri, spa-
getti veri modelinde kullanılmaz. Örneğin yan yana iki parselin ortak sınırı spagetti 
veri modelinde poligon tanımı ile iki kere çizilerek her poligon için ayrı saklanır. Bu 
nedenle spagetti veri modelinde konumsal sorgulamalar kısıtlıdır.

Topolojik Veri Modeli:	Topolojik	veri	modelinden	bahsetmeden	önce	topo-
loji kavramının tanımını yinelersek; topoloji, nokta, çizgi ve alansal objelerin bir-
birleri	ile	olan	konumsal	ilişkilerini	inceleyen	matematik	bilim	dalıdır.	Topolojik	
veri modeli, veri elemanlarını (nokta, çizgi, poligon) birbirleri ile olan konumsal 
ilişkileri	 ile	 birlikte	 tanımlamaktadır.	Veri	 elemanlarının	konumsal	 ilişkilerinin	
tanımlanması, CBS platformunda sorgulama ve analiz olanağı sunmaktadır. Ör-
nek verecek olursak komşu iki parsel örneğindeki sınır çizgisi, topolojik veride bir 
defa	çizilir	ve	sınır	çizgisinin	iki	yanındaki	parseller	belirtilir.	Topolojik	yapı	üç	
temel ilkeye dayanmaktadır;

CBS’de kullanılan vektör veri modelleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

•	 Bağlanırlık (Connectivity): Bağlanırlık, topolojik veri elemanlarının fonksi-
yonel, konumsal ve mantıksal olarak birbirlerine nasıl bağlandığını irdeleyen 
topoloji kuralıdır. Diğer bir de-
yişle, en az iki çizgisel elemanın 
kesişimi veya bileşimi sonucunda 
ortaya çıkan noktaların bağlantı 
şekillerini inceler. Örneğin bir 
kentin yeraltı su şebekesindeki 
işleyişi, suyun akış yönünü, ana 
ve tali vanaların konumu ve iş-
levlerini CBS ortamında tanım-
lamak	için	kullanılır.	Tanımlama	
sonucunda şebeke elemanlarının 
konumları, hangi vana ile birbir-
lerine bağlandıkları, hangi vana 
kapanırsa hangi borulara su git-
meyeceği bilinmektedir.

•	 Bitişiklik (Adjacency): Bitişiklik 
topolojik elemanların birbirle-
ri ile komşuluklarını irdeleyen 
bir topoloji kuralıdır. İki kapalı 
poligonun birbiri ile olan kom-
şuluk bilgisini tanımlamak için 
kullanılır. Örnek verecek olursak, 
Türkiye	 il	 haritası	 üzerinde,	 Es-
kişehir ilinin komşuları bitişiklik 
kuralı ile sorgulanmaktadır.

5

Şekil 6.3

Bağlanırlık

Şekil 6.4

Bitişiklik
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•	 Yakınlık (Proximity):	Konumu	bilinen	
bir veri elemanından (nokta, çizgi, po-
ligon) belirli bir uzaklık değeri ile veri 
elemanı çevresinde eş uzaklıklı alanlar 
yaratarak bu alan içinde kalan diğer 
elemanların belirlenmesi için kulla-
nılmaktadır. Örneğin bir yol geniş-
lemesinde istimlak edilmesi gereken 
parsellerin saptanması ve parsellerin 
ne kadar alanı yol için terk etmeleri ge-
rektiğinin hesaplanması işlemleri için 
kullanılmaktadır.

Topolojik	 veri	modelinde	veri	 elemanları	 (nokta,	 çizgi,	 poligon)	 sayısal	ortama	
aktarılırken çizim yönüne göre saklanır. Poligonu oluşturan çizgiler, çizgilerin çizim 
yönü, kesişim noktaları, çizgilerin çizim yönlerine göre sağında ve solunda kalan po-
ligonlar, çizgilerin başlangıç ve bitiş noktaları topoloji tablolarında saklanmaktadır.

Şekil 6.5

Yakınlık

Poligon Topolojisi

Poligon Adı Çizgi No

A 1,	2,	3,	9

B 1,	7,	8

C 2,	5,	6,	7

D 3,	4,	5

O Dış	Alan

Çizgi Topolojisi

Çizgi 
No

Sol 
Poligon

Sağ 
Poligon

Başlangıç 
Noktası

Bitiş 
Noktası

1 A B 1 2

2 A C 2 3

3 A D 3 4

4 O D 4 5

5 C D 5 3

6 O C 5 6

7 C B 2 6

8 O B 8 1

9 O A 1 4

Nokta Topolojisi

Nokta No Çizgi No

1 1,	8,	9

2 1,	2,	7

3 2,	3,	5

4 3,	4,	9

5 4,	5,	6

6 6,	7,	8

Şekil 6.6

Topoloji Veri 
Elemanları ve İlişki 
Tabloları
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Topolojik yapının temel ilkelerini örneklerle açıklayınız.

Vektör Veri Modelinin Avantajları:
•	 Vektör	veri	modelinde,	 raster	veri	modelinde	olduğu	gibi	 çözünürlük	ve	

hassasiyet	sorunu	yoktur.	Veri	üretildiği	orijinal	çözünürlükte	görüntülen-
mektedir.

•	 Veri	gösterimi	daha	estetik	olarak	yapılabilmektedir.
•	 Genellikle	harita	baskı	işlemleri	vektör	veri	kullanılarak	yapıldığı	için	baskı	

aşamasında veri dönüşümüne gerek duyulmamaktadır.
•	 Raster	veri	modelinde	konum	bilgisi	ancak	piksel	boyutları	kadar	hassas	ola-

bilirken, vektör veri modelinde konum kesin koordinatlarla belirtilmektedir.
•	 Topolojik	eleman	ilişkilerinin	bilinmesi	ile	şebeke,	yakınlık	vb.	konumsal	

sorgulamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.
•	 Raster	veri	modeline	kıyasla	veri	boyutları	daha	küçüktür.

Vektör Veri Modelinin Dezavantajları:
•	 Vektör	veri	modelinde	çizgisel	ve	alansal	veri	elemanlarını	oluşturan	her	

noktanın koordinatlarının saklanması gerekmektedir.
•	 Bindirme	(overlay)	analizleri	vektör	veri	modelinde	daha	karmaşık	algorit-

malar kullanmakta ve bu yordamların işlem süreleri daha uzun olmaktadır.
•	 Sayısal	arazi	modeli	vb.	sürekli	veri	tipinde	gösterim	raster	veri	modeli	ile	

daha	sağlıklıdır.	Vektör	veri	modelinde	keskin	ve	ayrık	veri	tipi	kullanıldığı	
için yeryüzü topoğrafyası üçgenleme yöntemi ile yapılabilmektedir. Bu ne-
denle gösterimde süreklilik sağlanamamaktadır.

Vektör veri modelinin avantajları nelerdir?

KATMAN YAPISI
CBS konumsal verileri farklı temalarda gruplama özelliğine sahiptir. Bu gruplar 
ortak koordinat sitemi içerisinde veri tipi, modeli ve veri elemanının özellikleri-
ne	göre	katmanlara	ayrılmalıdır.	Katman	yapısının	temel	ilkesi,	farklı	gruplardaki	
yeryüzü	elemanlarını	haritadaki	gösterim	karmaflasından	kurtarmaktır.	Katman	
yapısı CBS’nin en önemli özelliklerinden biridir. Projelendirme aşamasında, önce 
amaç belirlenmeli ve uygun katmanlar saptanmalıdır. Amaca uygun saptanan kat-
manlar, aynı zamanda veritabanı modelini de kaba hatları ile şekillendirmektedir. 
Farklı temalardaki yeryüzü elemanları, veritabanı modelini oluşturan tabloların 
tanımlarını	belirlemektedir.	Temaların	yanı	sıra	konumsal	veri	tipleri	(nokta,	çiz-
gi, poligon) katman tanımlamasında belirleyici bir parametredir. Nokta tipindeki 
veri elemanı ile poligon tipindeki veri elemanı aynı katman tanımı içinde bulun-
mamalıdır.	Diğer	taraftan	örneğin	poligon	tipinde	alan	olarak	tanımlanacak	par-
sellerin hepsi tek katmanda ifade edilmeli, parseller için iki ayrı katman tanımı ya-
pılmamalıdır. Başka bir örnek verecek olursak, çizgisel eleman olarak tanımlanan 
cadde-sokak verileri ve yeraltı su şebekesi boruları farklı öznitelik veri alanlarına 
ve farklı temalara sahip olduklarından aynı katman içinde tanımlanmamalıdır.

CBS’de katman yapısını örnek vererek açıklayınız?

6

7

8
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Resim 6.7

Katman Yapısı
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Özet
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri tipleri-
ni açıklamak.
 CBS yazılımları farklı veri tip ve modelde üre-
tilen verileri entegre ederek anlamlı bilgi haline 
dönüştürmektedir. CBS verileri, yeryüzünden 
çeşitli yöntemlerle toplanmakta, uzun uğraşlar 
ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda iki 
farklı tipte üretilmektedir.

•	 Öznitelik	Verisi
•	 Konumsal	Veri
 Öznitelik verisi doğadaki konumsal nesnelerin, 

nicelik ve nitelik gibi karakteristik özelliklerini 
tanımlamak için kullanılan sözel tablo verileri-
dir. Öznitelik verisi konumsal nesnelerle ilişkili, 
konumsal olmayan verilerdir ve konum bilgisi 
içermezler.	Konumsal	veri	yeryüzünde	herhangi	
bir nesnenin coğrafi konumunu belirmek için 
kullanılır. Nokta, Çizgi ve Poligon gibi geomet-
rik ifadeler, CBS’de konumsal veriyi tanımlama-
ya yarayan temel harita elemanlarıdır. CBS iki 
veri tipinin bir arada işlenebildiği bir sistemdir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri model-
lerini açıklamak.
 CBS veri modeli, konumsal veri tipinin gösteri-
mini sağlayan matematiksel yapıdır. Coğrafi ta-
banlı sayısal konumsal veriyi CBS platformunda 
saklamak ve işlemek için iki adet konumsal veri 
modeli kullanılmaktadır.

•	 Raster	Veri	Modeli
•	 Vektör	Veri	Modeli
 CBS’de kullanılacak konumsal veri modeli se-

çiminde veri kaynağı, tipi ve verinin kullanım 
amacı göz önünde bulundurulur. Örneğin raster 
veri modeli analitik ve cebirsel modelleme için 
daha uygun olacağı gibi, çözünürlük ve veri sak-
lama boyutu açısında vektör veri modeli daha 
kullanışlıdır.	Vektör	veri	modeli	daha	çok	şebeke	
analizleri ve kesin konum bildirimlerinde raster 
veri ye kıyasla daha avantajlıdır.

Raster ve vektör veri modellerini tanımlamak ve 
birbirleri arasındaki farkları ayırt etmek.
	Raster	veri	modeli	iki	boyutlu	ortamda	düzenli	
grid yapısında satır ve kolonlara bölünmüş hüc-
relerden oluşur. Bu hücrelerin her birine piksel 
adı	verilir.	Raster	veri	setlerinde	her	bir	piksele	
tek bir öznitelik veri değerleri atanır.

	 Vektör	veri	modeli	vektör	elemanlardan	oluşur.	
Temel	veri	elemanı	noktadır.	Diğer	veri	eleman-
ları	çizgi	ve	poligondur.	Vektör	veri	modelinde	
iki temel veri modeli kullanılır.

•	 Spagetti	Veri	Modeli
•	 Topolojik	Veri	Modeli
 Nokta, çizgi ve poligon gibi harita elemanların-

dan oluşan vektör veri modelinde, öznitelik ve-
risi veritabanı ortamında çoklu bilgi ilişkilendir-
mesini desteklemektedir.

 Bu iki veri modeli karşılaştırıldığında; vektör 
veri,	 raster	 veriye	 oranla	 daha	 hassastır.	 Ras-
ter veri modelinde boş pikseller de saklandığı 
için disk ortamında daha çok yer tutmaktadır. 
Bu nedenle veri büyüklüğü harita yoğunluğu-
na	bağlı	değildir.	Vektör	veri	modelinde	sadece	
veri olarak sayısallaştırılan harita elemanlarının 
koordinat değerleri saklandığı için daha az yer 
tutmaktadır. Bu nedenle veri büyüklüğü harita 
yoğunluğuna bağlıdır.

Topolojik veri modelini açıklamak.
Topoloji,	nokta,	çizgi	ve	alansal	objelerin	birbir-
leri ile olan konumsal ilişkilerini inceleyen ma-
tematik	bilim	dalıdır.	Topolojik	veri	modeli,	veri	
elemanlarını (nokta, çizgi, poligon) birbirleri ile 
olan konumsal ilişkileri ile birlikte tanımlamak-
tadır.	Veri	elemanlarının	konumsal	 ilişkilerinin	
tanımlanması, CBS platformunda sorgulama ve 
analiz	olanağı	sunmaktadır.	Topolojik	veri	mo-
delinde yapı üç temel ilkeye dayanmaktadır;

•	 Bağlanırlık	(Connectivity)
•	 Bitişiklik	(Adjacency)	
•	 Yakınlık	(Proximity)
	 Topolojik	veri	modelinde	veri	elemanları	(nok-

ta, çizgi, poligon) sayısal ortama aktarılırken 
çizim yönüne göre saklanır. Poligonu oluşturan 
çizgiler, çizgilerin çizim yönü, kesişim noktaları, 
çizgilerin çizim yönlerine göre sağında ve solun-
da kalan poligonlar, çizgilerin başlangıç ve bitiş 
noktaları topoloji tablolarında saklanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde katman yapısını ta-
nımlamak.
	Katman	 yapısının	 temel	 ilkesi,	 farklı	 gruplar-
daki yeryüzü elemanlarını haritadaki gösterim 
karmaşasından	 kurtarmaktır.	 Katman	 yapısı,	
CBS’nin	en	önemli	özelliklerinden	biridir.	Kat-
man yapısı ile farklı temalardaki konumsal ve-
riler belirli kategorilere ayrılarak, veriye kolay 
ulaşımın yanı sıra farklı tip ve modeldeki verile-
rin entegrasyonunu da sağlamaktadır. Projelen-
dirme aşamasında, önce amaç belirlenmeli ve 
uygun veri katmanları bu amaç doğrultusunda 
saptanmalıdır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi konumsal veri ti-
pine örnektir?

a.  Bitki Örtüsü
b.  İklim Durumu
c.		 Komşu	İller
d.  Nüfus
e.		 Ekonomi

2. Aşağıdakilerden hangisi CBS ortamında konumsal 
veri tipi nokta olarak tanımlanması gereken bir nesnedir?

a.  Yol
b.  Dere
c.  Göl
d.  Parsel
e.  Ağaç

3. Aşağıdakilerden hangisi CBS ortamında konumsal 
veri tipi çizgi olarak tanımlanması gereken bir nesnedir?

a.  Demiryolu
b.  Otobüs Durağı
c.  Göl
d.  Deniz
e.  Ağaç

4. Aşağıdakilerden hangisi CBS ortamında konumsal veri 
tipi poligon olarak tanımlanması gereken bir nesnedir?

a.  Göl
b.  Otobüs Durağı
c.  Ağaç
d.  Bayrak Direği
e.		 Tramvay	Güzergâhı

5. Aşağıdakilerden hangisi nokta, çizgi ve poligon 
veri elemanlarının birbirleri ile olan konumsal ilişkile-
rini inceleyen matematik bilim dalıdır?

a.		 Metaveri
b.		 Topoğrafya
c.		 Topoloji
d.  GPS
e.  CBS

6. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a.  Nokta, öznitelik veri tipinin temel veri elemanıdır.
b.  Piksel bir vektör veri modeli elemanıdır.
c.		 Raster	 veri	modeli,	 vektör	 veri	modeline	 göre	

daha hassastır. 
d.		 Raster	veri	modeli	düzenli	grid	yapısında	satır	

ve kolonlardan oluşmaktadır.
e.  Çözünürlük arttıkça veri küçülür

7. Aşağıdakilerden hangisi topolojik veri modeli ele-
manlarıdır?
I.  Nokta
II.  Piksel
III. Çizgi
IV.	Poligon
V.		 Resim

a. I, II, III
b.	 I,	II,	V
c.	 I,	III,	IV
d.	 II,	III,	V
e.	 III,	IV,	V

8. Aşağıdakilerden hangisi topolojik veri modelinin 
temel ilkelerinden değildir?

a.  Bağlanırlık
b.  Yakınlık
c.  Uzaklık
d.  Bitişiklik
e.  Çözünürlük

9. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin katman yapısı ve veri 
tipi uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğru eşlemedir?

a.  Ağaç - Çizgi
b.		 Sayısal	Arazi	Modeli	-	Piksel
c.  Göl - Çizgi
d.  Parsel - Nokta
e.  Otobüs Durağı - Poligon

10.  Aşağıdakilerden hangisi raster ve vektör veri mo-
delinin farklılıklarından biri değildir?

a.		 Raster	veri	modelinde	veri	büyüklüğü	harita	yo-
ğunluğuna bağlı değilken vektör veri modelinde 
veri büyüklüğü harita yoğunluğuna bağlıdır.

b.		 Raster	veri	modeli	bindirme	analizlerinde	daha	
avantajlı iken, vektör veri modeli şebeke analiz-
lerinde daha avantajlıdır.

c.		 Raster	veri	modelinde	boş	pikseller	de	saklandı-
ğı için veri büyüklüğü disk ortamında daha faz-
la	yer	tutar.	Vektör	veri	modelinde	sadece	harita	
elemanlarının nokta koordinatları saklandığı 
için daha az disk yeri tutar.

d.		 Raster	veri	modeli	vektör	veri	modelinden	daha	
hassastır ve noktasal kesin koordinat verir.

e.		 Raster	 veri	modelinin	 temel	 veri	 elemanı	 pik-
sel, vektör veri modelinin temel veri elemanı ise 
noktadır.
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

Çağımız “bilgi çağı”. Bilgiye sahip olmak artık güce 
sahip olmak anlamına geliyor. Bilgi, özellikle bilişim 
dünyasındaki hızlı gelişmelerle birlikte, günümüzde 
çok daha önemli bir hale gelerek çağdaş yaşamın vaz-
geçilmez bir parçası olmuş durumda. Bilginin etkin 
bir şekilde yönetilmesi artık gelişen toplumların temel 
hedefleri arasında yer almakta, çünkü güncel ve doğru 
bilgi, başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere, herkesin 
karar alma sürecini olumlu yönde etkilemekte.
İnsanoğlu bilgi teknolojilerini artık yaşamının hemen her 
alanında kullanmaya başladı. Günümüzde bu alanlara 
Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	de	eklendi.	Piri	Reis’den	bugüne	
“harita” birçok alanda insanoğlu tarafından etkin bir araç 
olarak kullanılmış, bu etkinlik sürekli bir şekilde artarak 
günümüz teknolojisi ile bütünleşerek, “Coğrafi Bilgi Sis-
temleri”	adını	almıştır.	Google	Earth	teknolojisinden,	cep	
telefonlarına kadar giren navigasyon cihazlarının teme-
linde Coğrafi Bilgi Sistemleri bulunmaktadır. 
İnsanlar	artık	Google	Earth	kullanarak,	konumsal	veri	
tabanlı uydu verisi üzerinde “Benim evim neresi” so-
rusuna yanıt aramakta veya navigasyon cihazlarını 
kullanarak yolunu hiç bilmedikleri yerlere eleriyle koy-
muş gibi ulaşabilmekteler. CBS’nin internet ortamında 
kullanılmaya başlaması ile konumsal veriye ulaşma ta-
lebi artırdı. İnternet portalları üzerinden kişi, kurum 
ve kuruluşlar konumsal verilerini ve bu verilerle ilişkili 
öznitelik verilerini de paylaşır hale geldiler.
CBS doğal kaynak yönetiminden, ekonomik, siyasi, ta-
rihsel verilere kadar tüm verileri konumsal verilerle iliş-
kilendirilerek, harita üzerinde gösterimini sağlayan bir 
sistem. Ayrıca CBS, modelleme yeteneği ile bir akarsu 
üzerinde henüz yapımına başlanmamış bir barajın ya-
pıldığında hangi bölgelerin su altında kalacağını göste-
rebilmekte. Bu yetenekleri ile CBS, küresel ısınmanın 
etkilerini hızla arttırdığı dünya için, yeryüzündeki kay-
nakların verimli bir şekilde yönetilmesine, yaşanabilir 
doğal alanların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Coğrafi bilgi sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması 
aşağıdaki 4 temel işlevin yerine getirilmesine bağlıdır. 
Bunlar;
•	 Veri toplama: Coğrafik veriler toplanarak, CBS’de 

kullanılmadan önce mutlaka sayısal yani dijital for-
mata	dönüştürülmelidir.	Verilerin	kâğıt	ya	da	harita	
ortamından bilgisayar ortamına dönüştürülmesi 
işlemi sayısallaştırma (digitizing) olarak bilinir. 
Modern	CBS	teknolojisinde	bu	tür	işlemler	büyük	
boyutlu projelerde tarama tekniği kullanılarak oto-
matik	 araçlarla	 gerçekleşir.	 Küçük	 boyutlu	 proje-
lerde daha çok masa tipi sayısallaştırıcılar kullanı-
larak elle sayısallaştırma yapılabilir. Bugün birçok 
coğrafik veri CBS’ne uyumlu formatta hazır halde 
piyasada mevcuttur. Bunlar üretici firmalardan sağ-
lanarak doğrudan kurulacak sisteme aktarılabilir.

•	 Veri yönetimi:	 Küçük	 boyutlu	 CBS	 projelerinde	
coğrafik bilgilerin sınırlı boyuttaki basit dosyalarda 
saklanması mümkündür. Ancak, veri hacimlerinin 
geniş ve kapsamlı olması, bunun yanında birden 
çok	veri	gruplarının	kullanılması	durumunda	Veri-
tabanı	Yönetim	Sistemleri	 (Database	Management	
Systems) verilerin saklanması, organize edilmesi ve 
yönetilmesine	 yardımcı	 olur.	 Veritabanı	 yönetim	
sistemleri bir bilgisayar yazılımı olup veritabanları-
nı yönetir veya birleştirir. Bir çok yapıda tasarlan-
mış veritabanı yönetim sistemi vardır, ancak CBS 
için en kullanışlısı ilişkisel (relational) veritabanı 
sistemidir. Bu sistem tasarımında veriler tablo bil-
gilerinin elde edilişindeki düşünce yapısına uygun 
olarak bilgisayar belleğinde saklanır. Farklı bilgiler 
içeren tabloların birbiriyle ilişkilendirilmesinde bu 
tablolardaki ortak sütunlar kullanılır. Bu yaklaşım 
basit fakat esnek bir tasarım olup, geniş çapta CBS 
uygulamalarında kullanılmaktadır.

•	 Veri işlem: Bazı durumlarda özel CBS projeleri 
için veri çeşitlerinin birbirine dönüşümü veya ir-
delenmesi	 istenebilir.	 Verilerin	 sisteme	 uyumlu	
olması bunu gerektirebilir. Örneğin, konumsal bil-
giler farklı ölçeklerde mevcut olabilir (yol verileri 
1/100.000,	nüfus	dağılım	verileri	1/10.000,	bina	ve-
rileri	1/1.000	gibi).	Tüm	bu	bilgiler	birleştirilmeden	
önce aynı ölçeğe dönüştürülmelidir. Bu dönüşüm 
görüntü amacıyla geçici olabileceği gibi bir analiz 
işlemi için sürekli ve kalıcı da olabilir. CBS, gerek 
bilgisayar ortamında obje üzerine imlecin (mouse) 
tıklanması ile basit sorgulama kapasitesine, gerekse 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
çok yönlü konumsal analiz araçlarıyla (tools) yöne-
tici ve araştırıcılara istenen süreçte bilgi sunar. CBS 
teknolojisi artık coğrafik verileri istatistiksel gra-
fikler ve “eğer olur ise..” (if conditions) şeklindeki 
mantık sorgulamaları ve senaryolar şeklinde irde-
leme aşamasına gelmiştir. CBS teknolojisi konum-
sal verilerin sorgulanması ve analizinde, yazılımlar 
sayesinde, birçok veri her türlü geometrik ve man-
tıksal işleme tabi tutulabilir. 

•	 Veri sunumu: Görsel işlemler yine CBS için önemli 
bir işlevdir. Birçok coğrafik işlemin sonunda yapılan-
lar harita veya grafik gösterimlerle görsel hale getiri-
lir. Haritalar coğrafik bilgiler ile kullanıcı arasındaki 
en	 iyi	 iletişimi	 sağlayan	 araçlardır.	 Kartoğrafların	
uzun yıllardır harita üretmesine karşın, CBS kartoğ-
rafya biliminin hızlı gelişmesine de katkıda bulunan 
yeni ve daha etkili araçları sunmaktadır. Haritalar, 
yazılı raporlarla, üç boyutlu gösterimlerle, fotoğraf 
görüntüleri ve çok-ortamlı (multimedia) ve diğer 
çıktı çeşitleriyle birleştirebilmektedir.

Kaynak :	http://tr.wikipedia.org

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Veri	Tipleri”	konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
2.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Veri	Tipleri”	konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
3.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Veri	Tipleri”	konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
4.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Veri	Tipleri”	konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Vektör	Veri	Modeli”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Raster	Veri	Modeli”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Vektör	Veri	Modeli”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Vektör	Veri	Modeli”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katman	Yapısı”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
10.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Raster	 Veri	 Modeli”	 ve	

“Vektör	Veri	Modeli”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiriniz.

Sıra Sizde 1
CBS veri tipleri, öznitelik verisi ve konumsal veri olmak 
üzere iki tipte üretilmektedir. Öznitelik verisi konum 
bilgisi içermeyen, konumsal verilerin nitelik ve nice-
liklerini	gösteren	sözel	tablo	verileridir.	Konumsal	veri	
yeryüzünde herhangi bir nesnenin coğrafi konumunu 
belirtmek için kullanılmaktadır. Yeryüzünde herhangi 
bir binanın geometrik şekli ve dünya üzerinde nerede 
olduğunu gösteren binanın köşe koordinatları konum-
sal veridir. Binanın, kat adedi, hangi yılda yapıldığı, 
kime ait olduğu gibi konum bildirmeyen nitelik ve ni-
celik belirten özellikleri ise o binanın öznitelik verisini 
oluşturmaktadır.

Sıra Sizde 2
Konumsal	veri	tipleri	doğada	var	olan	yeryüzü	şekille-
rini harita elemanı olarak tanımlamak için kullanılan 
geometrik objelerdir. Bu objeler nokta, çizgi ve poli-
gon olarak üç adettir. Nokta belirli bir hacmi, alanı ve 
uzunluğu olmayan ve mutlak konum belirtmek için 
kullanılan geometrik bir objedir. CBS’de bayrak direği, 
otobüs durağı, ağaç gibi noktasal harita elemanlarını 
ifade etmek için kullanılır.

Sıra Sizde 3
CBS platformunda kullanılan konumsal veri model-
leri, raster ve vektör veri modeli olarak ikiye ayrılır. 
Raster	 veri	modeli	 genellikle	 arazi	 kullanım	 haritası,	
sayısal arazi modeli gibi sürekli verileri gösteriminde, 
vektör veri modeli ise daha çok şebeke analizi veya çok 
hassas mutlak konum bildirimi gerektiren ayrık veri-
lerin gösteriminde kullanılmaktadır. CBS bu iki farklı 
veri modelini entegre ederek saklar, işler ve analiz eder.

Sıra Sizde 4
Raster	Veri	Modeli	Avantajları:
•	 Raster	veri	modelinde	her	piksel	matris	yapısı	içer-

sinde tanımlandığı için konumlandırma piksel ba-
zında bilinmektedir.

•	 Raster	veri	modelinde	her	piksel	 grid	yapısı	 içeri-
sinde dizinlerde tutulduğu için analitik ve cebirsel 
işlemler, programlama açısından daha kolay ve kısa 
sürede yapılabilmektedir.

•	 Raster	veri	modelinde	genellikle	piksellere	tek	özni-
telik verisi atandığından basit modelleme, bindirme 
ve kantatif analizler açısından uygundur.
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Sıra Sizde 5
CBS’de kullanılan vektör veri modelleri, spagetti ve to-
polojik veri modelleridir. Spagetti veri modeli genellik-
le CAD yazılımları ile üretilen nokta, çizgi ve poligon 
veri elemanlarının sadece koordinat bilgileri ve veri 
tiplerini saklarken, topolojik veri modeli spagetti veri 
modeline ek olarak veri elemanlarının birbirleri ile 
olan konumsal ilişkilerini de tanımlar. Örnek verecek 
olursak, spagetti veri modeli yan yana duran iki par-
selin sınırını iki kere üst üste çizerek iki poligonu ta-
nımlarken, topolojik model bu sınırı bir kere çizerek, 
sınırın her iki yanındaki parsel bitişiklik (komşuluk) 
bilgisini topoloji tablolarında saklamaktadır.

Sıra Sizde 6
Topolojik	veri	modelinde	kullanılan	yapının	temel	ilke-
leri, bağlanırlık, bitişiklik ve yakınlık olarak sıralanabilir. 
Bağlanırlık, çizgisel veri elemanlarının kesişim nokta-
sındaki konumsal ilişkileri tanımlar. Yol ağı çizilmiş bir 
kentin trafik yönleri tanımlanarak en kısa yol analizleri 
yapılabilir. Bitişiklik veri elemanlarının komşuluk ilişki-
lerini belirler ve birbirine komşu alanların sorgulanma-
sında kullanılır. Yakınlık konumu bilinen topolojik veri 
elemanından belirli uzaklıktaki diğer veri elemanlarının 
tespitinde	kullanılır.	Örneğin	GSM	istasyonlarının	kap-
sama alanlarını belirlemek için kullanılmaktadır. 

Sıra Sizde 7
Vektör	Veri	Modelinin	Avantajları:
•	 Vektör	veri	modelinde	raster	veri	modelinde	olduğu	

gibi	 çözünürlük	 ve	 hassasiyet	 sorunu	 yoktur.	 Veri	
üretildiği orijinal çözünürlükte görüntülenmektedir.

•	 Veri	gösterimi	daha	estetik	olarak	yapılabilmektedir.
•	 Genellikle	harita	baskı	işlemleri	vektör	veri	kullanı-

larak yapıldığı için baskı aşamasında veri dönüşü-
müne gerek duyulmamaktadır.

•	 Raster	veri	modelinde	konum	bilgisi	ancak	piksel	bo-
yutları kadar hassas olabilirken, vektör veri modelin-
de konum kesin koordinatlarla belirtilmektedir.

•	 Topolojik	eleman	ilişkilerinin	bilinmesi	 ile	şebeke,	
yakınlık vb. konumsal sorgulamalar kolaylıkla yapı-
labilmektedir.

•	 Raster	 veri	 modeline	 kıyasla	 veri	 boyutları	 daha	
küçüktür.

Sıra Sizde 8
Katman	yapısının	 temel	 ilkesi,	 farklı	gruplardaki	yer-
yüzü elemanlarını haritadaki gösterim karmaşasından 
kurtarmaktır. Farklı temalardaki yeryüzü elemanlarını, 
kategorilere ayırarak düzenli bir şekilde saklamaya ve 
ulaşmaya yarayan katman yapısı, temaların yanı sıra 
konumsal veri tiplerini de tanımlama aşamasında be-
lirleyici bir parametre olarak kullanmaktadır. Birbirin-
den farklı tema ve veri tipindeki veri elemanı aynı kat-
man tanımı içinde bulunmamalıdır. Örneğin poligon 
tipinde alan olarak tanımlanacak parsellerin hepsi tek 
katmanda ifade edilmeli, parseller için iki ayrı katman 
tanımı yapılmamalıdır. Başka bir örnek verecek olur-
sak, çizgisel eleman olarak tanımlanan cadde-sokak 
verileri ve yeraltı su şebekesi boruları farklı öznitelik 
veri alanlarına ve farklı temalara sahip olduklarından 
aynı katman içinde tanımlanmamalıdır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar
Aronoff,	S.,	Geographic	Information	Systems:	A	Mana-

gement Perspective, WDL Publications.
ESRI,	Introduction	to	GIS,	ESRI	Publications.
ESRI,	http://www.gis.com/implementing_gis/data/
 data_types.html
National Informatics Centre (NIC), http://gis.nic.in/

gisprimer/index.html
USGS, Geographic Information Systems,
 http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
Vikipedi	Özgür	Ansiklopedi	(http://tr.wikipedia.org)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde konumsal veritabanı yapısını açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri kaynaklarını ve veri toplama teknik-
lerini tanımlayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan konumsal veri gösterimini ve semboloji 
kavramını açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemleri sorgulama tekniklerini açıklayabilecek,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde tematik harita kavramını tanımlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Konumsal	Veritabanı
•	 Nesne	Yönelimli	Veritabanı	
 Modeli
•	 Konumsal	Hassasiyet

•	 Harita	Gösterimi
•	 Konuma	Dayalı	Sorgulama
•	 Tematik	Harita

İçerik Haritası






 


Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje
 Tasarımı ve Sorgulama Teknikleri

•	 GİRİŞ
•	 KONUMSAL	
VERİTABANI(GEODATABASE)

•	 VERİ	KAYNAKLARI	VE	VERİ	TOPLAMA	
TEKNİKLERİ

•	 CBS’DE	KONUMSAL	VERİ	GÖSTERİMİ	
VE	SEMBOLOJİ

•	 CBS	SORGULAMA	TEKNİKLERİ
•	 CBS’DE	TEMATİK	HARİTA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



GİRİŞ
Ülkemizde CBS projeleri genellikle sadece CBS kurmak için üretilmekte, proje 
çıktılarının ve ürünlerinin ne olacağı ve bu ürünlerin hangi sorunların çözümünü 
kolaylaştıracağı düşünülmemektedir. CBS projelerindeki amaç önceden belirlen-
meli, toplanan, saklanan ve güncellenen verilerden ne gibi sonuçlar elde edilebi-
leceği başlangıç aşamasında tasarlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, CBS bir amaç 
değil, belirli bir amaca hizmet eden oldukça güçlü bir araçtır.

CBS projelerinde öncelikle çalışma alanının sınırları belirlenmeli ve bu alan-
da ulaşılmak istenen hedef tanımlanmalıdır. Daha sonra bu hedefe ulaşmak için 
izlenecek yol ve yöntemlerin neler olduğu ortaya konulmalıdır. Hedefe ulaşmak 
için birden fazla yöntem ve araç kullanılabilir. CBS’nin uygun araçlardan biri olup 
olmadığı ve CBS’ye olan gereksinim nedenleri irdelenmelidir. 

Proje hangi kurum veya kuruluş için üretiliyor ise kurum gereksinimleri, 
kurumun yetkileri, kurum verilerinin CBS ile kurulacak konumsal veritabanı 
üzerinde toplanması gereği vurgulanmalıdır. Konumsal veritabanının gereklili-
ği sadece çalışma alanının coğrafi öneminden kaynaklanmamaktadır. Konumsal 
veritabanları, yönetim, planlama vb. alanlarda karar-destek sistemi olarak etkili 
bir şekilde kullanılmaktadır. 

CBS’nin en önemli özelliği, konumsal veriler ile öznitelik verilerinin entegre 
bir yapıda yönetimini sağlamasıdır. CBS organizasyon yapısının kapsamına bağlı 
olarak kurum içi birimler veya kurumlar arası veri entegrasyonunu da organize 
edebilir. Bu organizasyonun en iyi şekilde yönetilebilmesi, iyi bir konumsal veri-
tabanı tasarımı ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, CBS projelerinin amacı başlan-
gıç aşamasında doğru tanımlanmalı ve bu amaç doğrultusunda hedefe ulaşmak 
adına gerekli veri katmanları, kullanılacak veri modelleri, yazılım ve donanım 
özellikleri, veritabanı yapısı ve büyüklüğü, veri kaynaklarının neler olduğu ve na-
sıl elde edileceği belirlenmelidir.

KONUMSAL VERİTABANI (GEODATABASE) YAPISI
CBS tarihsel gelişimi sürecinde veritabanı olgusunu farklı şekil ve yöntemlerle 
kullanmış, veritabanı teknolojisinin gelişim sürecini doğrudan olumlu yönde et-
kilemiştir. Önceleri CBS yazılımları harita elemanlarının veri tiplerini, konumsal 
ve geometrik özelliklerini yazılım içinde geliştirilen kendi tablolarında tutmuştur. 
Geometrik nesnelere verilen tanıtıcı kodlar (object_id) yardımı ile veritabanla-
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rında ki öznitelik bilgileri ile ilişki kurulmuştur. Veritabanı teknolojileri geliştikçe 
öznitelik verileri için network, hiyerarşik ve ilişkisel veritabanı modelleri kulla-
nılmış, harita elemanlarının geometrik ve konumsal özellikleri CBS yazılımları 
içerisinde saklanmaya devam edilmiştir.

CBS yazılımları, günümüz veritabanı teknolojisi olan nesne yönelimli verita-
banı modelinin (object oriented database model) üretilmesine temel oluşturmuş-
tur. Konumsal veritabanı nesne yönelimli bir veritabanı modelidir. Harita veri 
elemanları koordinat bilgileri, veri tipleri, veri modelleri doğrudan veritabanında 
oluşturulmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. CBS yazılımları artık tüm veri tip-
lerini, geometrik nesnelerin topolojik ilişkilerini veritabanı ortamında saklamak-
ta ve öznitelik verileri doğrudan nesnelere bağlı olarak saklanmaktadır. 

Veritabanı modelleri nelerdir? Konumsal veritabanı kavramını açıklayınız?

Konumsal veritabanı CBS veri elemanlarının ve onların öznitelik verilerinin 
saklandığı, işlendiği ve yönetildiği genel çatıyı oluşturmaktadır. Gereksinim du-
yulduğunda masaüstü bilgisayarlarda, mobil donanımlarda, web ortamında veya 
sunucu platformunda hizmet verebilmektedir. Konumsal veritabanları konumsal 
veri dışında, öznitelik verisi, topolojik ve mantıksal ilişkiler, modelleme yöntem 
ve sonuçları, yeryüzünden okunan ham arazi okuma ölçümlerini saklamakta ve 
işlemektedirler. Ayrıca konumsal veritabanlarında raster veri modelindeki uydu 
görüntüleri ve taranmış paftalar, bilgisayar ortamına aktarılmış resim, video ve 
ses dosyalarını da işlenebilmektedir.

Konumsal veritabanları ayrıca, ilişkisel veritabanı yapısında tanımlanan ku-
rallar doğrultusunda tablolar arası ilişkilendirme uyarınca veri doğruluğu ve veri 
bütünlüğünü denetlemekte ve veri güvenliğini kontrol etmektedir. Konumsal ve-
ritabanları ölçeklenebilir mimarisi ile birçok CBS yazılımı tarafından tercih edil-
mektedir. Özetle konumsal veritabanları;

•	 Merkezi	ve/veya	dağıtık	mimaride	çok	çeşitli	veri	tiplerinin	saklanmasına,
•	 Birbirinden	farklı	model	ve	tipteki	verilerin	ilişkilendirilmesi	ve	karmaşık	

kuralların tanımlanmasına,
•	 Şebeke	ve	topoloji	kuralları	gibi	gelişmiş	geometrik	ilişki	modellerinin	ku-

rulmasına,
•	 Konumsal	verinin	entegrasyonunun	sağlanması	ve	sürdürülmesine,
•	 Çok	kullanıcılı	ortamlarda	veri	ulaşımı,	girişi,	düzenlemesi	ve	işlenmesine,
•	 Konumsal	verinin	diğer	bilgi	teknolojisi	veritabanları	ile	entegrasyonuna,
•	 Veri	saklama	ünitelerinin	kolaylıkla	genişletilmesine,
•	 Tanımlanabilir	yeni	nesne	ve	kuralların	eklenmesine
olanak sağlamaktadır.

VERİ KAYNAKLARI VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
CBS’nin tek ve en büyük veri kaynağı yeryüzüdür. CBS verileri, yeryüzünden çe-
şitli yöntemlerle toplanmakta ve iki farklı veri tipinde üretilmektedir; konumsal 
ve öznitelik verileri. Konumsal veri kaynakları;

•	 Kâğıt	haritalar,
•	 Hava	fotoğrafları,
•	 Uydu	görüntüleri,
•	 Arazi	ölçümleri,
•	 Sayısal	veriler

Nesne Yönelimli 
Veritabanı: Verilerin 
nesnelerle temsil edildiği 
veritabanı modelidir.

1
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olarak	sıralanabilir.	Kâğıt	haritalar	CBS	platformunun	vazgeçilmez	veri	kaynak-
larıdır. Önceleri sayısallaştırma tabletleri kullanılarak CBS platformuna aktarılan 
kağıt haritalar, günümüzde artık büyük boy tarayıcılarla bilgisayar ortamına ak-
tarılıp, coğrafi olarak konumlandırıldıktan sonra ekran üzerinden sayısallaştırıl-
maktadır. 

CBS veri kaynaklarını örnek vererek açıklayınız?

Öznitelik verileri birçok çeşitli formatta karşımıza çıkabilir. Bunlar ASCII for-
matta	veri	dosyaları	olup	doğrudan	veritabanına	aktarılabileceği	gibi,	Kâğıt	hari-
talar üzerinde her bir elemanın açıklama bilgisi de olabilir. Öznitelik veri girişleri 
genellikle	veriyi	oluşturan	ve/veya	düzenleyenler	tarafından	sayısal	ortama	doğ-
rudan klavyeden yapılmaktadır.

CBS veri kaynaklarından elde edilen verilen genellikle;
•	 Tablet	veya	ekrandan	sayısallaştırma,
•	 Taranmış	veriden	otomatik	vektörizasyon,
•	 Her	nesnenin	koordinatlarını	klavyeden	girmek,
•	 Sayısal	verinin	dönüştürülmesi

şeklinde	 sisteme	 aktarılmaktadır.	 Çoğunlukla	 kullanılan	 yöntemler	 ekrandan	
sayısallaştırma ve veri dönüşümüdür. Veri dönüşümü CAD ortamındaki sayısal 
veriler için, ekrandan sayısallaştırma ise, kağıt haritaların CBS’ye aktarımında 
kullanılan yöntemdir. 

2

Şekil 7.1

CBS veri kaynakları

Sayısallaştırma Tableti

Uydu Görüntüleri Hava Fotoğra�arı Arazi Ölçüm Cihazları

Kağıt Harita Tarama İşlemi Kağıt Haritalar



Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş152

CBS ortamına veri aktarımı nasıl yapılır açıklayınız?

Koordinatlarla ifade edilen konum bilgisinin gerçek konuma yakınlığına ko-
numsal hassasiyet denir. Kağıt harita üzerinden çizimler ve ölçümlerin pafta üs-
tündeki konumsal hassasiyetleri genellikle yaklaşık 0.5 mm’dir. Bu değeri ölçek ile 
çarptığımızda kağıt üzerindeki 0.5 mm hassasiyetindeki işlemler ölçeklere göre 
yeryüzünde	Tablo	7.1’de	gösterilen	konumsal	hassasiyetlere	karşılık	gelmektedir.

Harita Ölçeği Pafta üzerindeki 0.5 mm’lik mesafenin 
yeryüzündeki karşılığı

1:1,000 50	cm.

1:2,500 1.25	m.

1:5,000 2.5	m.

1:10,000 5	m.

1:25,000 12.5	m.

1:50,000 25	m.

1:100,000 50	m.

1:250,000 125	m.

1:500,000 250	m.

1:1,000,000 500	m.

1:10,000,000 5	km.

Konumsal hassasiyet nedir açıklayınız?

Verilerin CBS platformuna aktarılması için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
Çeşitli	ölçek	ve	projeksiyon	sistemlerinde	toplanan	konumsal	ve	öznitelik	verileri	
CBS platformunda entegre edilerek bir bütünlük içerisinde kullanıcıya sunulmak-
tadır. Bu nedenle veri toplama süreci CBS projesinin amacı doğrultusunda iyi plan-
lanmalı, toplanan verilerin hataları ayıklandıktan sonra sisteme aktarılmalıdır.

CBS’DE KONUMSAL VERİ GÖSTERİMİ VE SEMBOLOJİ
CBS’de konumsal veri gösterimi ekran üzerinde hazırlanan harita tasarımları ile 
mümkündür.	Ekran	üzerinde	vektör	ve/veya	raster	verilerin	gösterimi	için	önce-
likle bir harita projeksiyonu seçilir. Farklı katmanlarda saklanan konumsal veri-
ler,	gösterimde	hedeflenen	amaç	doğrultusunda	ve	önceden	belirlenmiş	veri	tip	
ve hassasiyetine uygun ölçeklerde, gösterime eklenir veya çıkartılır. Harita göste-
rimindeki amaca hizmet etmeyen veya ölçeğe uygun olmayan katmanlar göste-
rilmemelidir. Gereksiz detayların haritada gösterimi karmaşaya neden olacaktır. 
Detaylar ekran haritası üzerinde yaklaşıp uzaklaştıkça, diğer bir deyişle ölçek de-
ğiştikçe haritadan çıkarılıp eklenebilmelidir. Bu düzenleme ekran haritasını tasar-
layan kişi ve kişilerce belirlenmelidir. Örneğin kent merkezi haritası gösterimin-
de,	ana	caddeler	1:25.000	ölçeğinde	görüntülenirken,	tali	sokaklar	için	bu	ölçek	
1:5.000	seçilebilir.	Ekran	haritaları	dinamik	yapıda	ve	etkileşimli	olmalı,	kullanıcı	
haritada görmek istediği bazı detayları veri seti üzerinden kendisi seçebilmelidir.

Uydu görüntüsü, sayısal arazi modeli gibi altlıklarda da ölçek ve hassasiyet 
ekran üzerinde harita gösterimi için önemli bir parametredir. Örneğin ülke ge-
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Tablo 7.1
Konumsal 
hassasiyetin harita 
ölçeğine göre 
karşılıkları

Harita Projeksiyonu: 
Yeryüzünün şekli üç boyutlu 
olduğu için, üzerindeki coğrafi 
nesnelerin iki boyutlu harita 
düzleminde gösterilmesinde 
kullanılan matematiksel 
transformasyon işlemlerine 
harita projeksiyonu denir.
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nelinde	uydu	görüntüsü	ve/veya	sayısal	arazi	modeli	için	250	m	ile	1	km	arasın-
daki çözünürlük yeterli iken, il sınırları bazına gelindiğinde çözünürlüğün 30 m 
(Landsat	TM)	civarında	olması	gerekmektedir.	Bu	detay	ölçek	büyüdükçe	günü-
müz teknolojisinde 50 cm çözünürlüğe kadar inen uydu görüntüleri ile verilebil-
mektedir.	Google	Maps	 ve	Google	 Earth	 harita	 portalları	 incelendiğinde	 uydu	
görüntülerinin ve sayısal arazi modeli altlıklarının ölçek büyüdükçe çözünürlü-
ğünün arttığı izlenebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde konumsal veri gösterimi örneği için http://maps.google.
com/ adresinden Google Maps uygulamasına ulaşabilirsiniz.

CBS’de konumsal veri gösterimi nasıl yapılır açıklayınız?

CBS’de konumsal veri gösteriminde kullanılan diğer bir olgu da sembollerdir. 
CBS’de sembol gösterimi vektör veri modeli için dört faklı kategoride irdelene-
bilir.	Bunlar	çizgi,	nokta,	alan	ve	etiket	sembolleridir.	Çizgi	sembolleri	genellikle	
çizgi rengi, tipi ve kalınlıklarını tanımlayan sembollerdir. Nokta elemanları için 
kullanılan semboller ise genellikle ikonlar ve geometrik şekillerden (daire, üçgen, 
kare,	vb.)	oluşmaktadır.	Kapalı	alan	sembolleri	ise	farklı	tarama	desenleri	ve/veya	
renklerden oluşmaktadır. Etiket sembolleri için vektör veri elemanlarının açık-
lamalarını haritada göstermek amacıyla farklı renk, boyut ve karakterde fontlar 
kullanılmaktadır. CBS yazılımlarının sembol kütüphaneleri bulunmakta ve kulla-
nıcı tarafından isteğe göre yeniden düzenlenip, yeni semboller eklenebilmektedir.

CBS’de semboloji kavramını açıklayınız.?

CBS SORGULAMA TEKNİKLERİ
Konumsal veritabanlarında sorgulama, diğer veritabanlarından farklı olarak öz-
nitelik verisinden konumsal veriye, konumsal veri elemanından öznitelik verisine 
doğru yapılabilmektedir. Konumsal veritabanlarını diğer veritabanlarından ayı-
ran bu özellik, CBS’nin gücünün göstermektedir. CBS’de sorgulama teknikleri iki 
ana grupta toplanabilir. 

•	 Öznitelik	Verisi	Sorgulama
•	 Konumsal	Sorgulama

CBS sorgulama tekniklerini açıklayınız?

Öznitelik Verisi Sorgulama: Öznitelik verisi sorgulama diğer veritabanı sorgulamala-
rında olduğu gibi özellik bilgi alanından istenilen verinin aranması şeklinde yapılır. Örnek 
verecek	olursak,	poligon	tipindeki	mahalle	katmanında	mahalle	adı	içinde	“TEPE”	olan	
mahalleleri seçme ve seçilen verileri göstermek için kullanılmaktadır. Bu sorgulama sonu-
cu seçilen kayıtlar hem görsel, hem de tablo şeklinde gösterilebilmektedir. 

Öznitelik verisi sorgulama işleminde veritabanları için geliştirilmiş olan sor-
gulama dili SQL (Structured Query Language) kullanılmaktadır. SQL veritabanı 
sorgulamasında standart kabul edilen bir sorgulama dilidir. CBS yazılımları için-
de SQL kodlarını yazmayı kolaylaştırıcı arayüzler bulunmaktadır.

Öznitelik verisi sorgulama işlemi doğrudan harita üstünde seçilen objenin öz-
nitelik verilerinin gösterilmesi şeklinde de yapılmaktadır. Diğer bir deyişle harita 
elemanları üzerine tıklanarak öznitelik verilerine ulaşılabilmektedir. 
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Konumsal Sorgulama: Konumsal sorgulama konuma dayalı sorgulama olarak 
da adlandırılabilir. Konuma dayalı sorgulamada farklı katmanlarda saklanan verile-
rin birbirleri ile olan konumsal ilişkileri kullanılarak sorgulama yapılabilmektedir. 
Topoloji	 ilkeleri	kullanılarak	yapılan	sorgulamalar	yakınlık,	kapsama,	kapalı	alan	

Şekil 7.2

Öznitelik verisi 
sorgulama

Şekil 7.3

Harita elemanı 
üzerine tıklanarak 
öznitelik verisine 
ulaşma
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içinde bulunma, komşuluk gibi soruları yanıtlamaktadır. Örneğin bir mahallenin 
sınırları içindeki binaları seçme sorgusu konuma dayalı bir sorgulamadır.

CBS iki temel sorgulama tekniğini entegre ederek, diğer veritabanları ile yapı-
lamayacak sorgulamaları görsel algılamaya sunmaktadır. Sayılar ve tablolarla bir 
bakışta algılanamayan veriler, sorgulamalar, görsel olarak daha anlamlı ve kolay 
algılanır olmaktadırlar.

CBS’de konuma dayalı sorgulama ve öznitelik verisi sorgulama yöntemlerinin 
kombinasyonu ile çeşitli analizler yapılabilmektedir. Bu analizler topoloji ilkele-
ri ve SQL sorgulamaların entegre edilmesi sonucunda ortaya çıkmış analizlerdir. 
Konumsal analizler karar-destek sürecinde önemli rol almaktadır. Komşuluk, ya-
kınlık, kısa yol, bindirme vb. analizler konumsal analizlere örnek olarak sayılabilir.

Konuma dayalı sorgulama nedir açıklayınız?

CBS’DE TEMATİK HARİTA
Veri	sınıflarına	göre	renklendirilmiş,	tonlanmış	veya	taranmış	haritalara	tematik	
harita	denir.	CBS	de	tematik	harita	üretimi	konuma	dayalı	ve/veya	öznitelik	verisi	
sorgulaması	 ile	 elde	 edilen	 sonuçların	 sınıflandırılmasına	göre	 renklendirilerek	
yapılmaktadır.	Tematik	haritalar	konumsal	veri	değişikliklerinin	coğrafi	dağılım-
larını göstermektedirler. Bu değişimler iklim, yükseklik gibi doğal değişimlerin 
yanı sıra, sağlık, nüfus, eğitim gibi sosyo-kültürel değişikliklerde olabilir.

Tematik	haritalar	üç	temel	amaca	hizmet	ederler;
•	 Seçilen	bölgede	belirgin	konumlarla	ilgili	spesifik	bilgi	sağlamak,
•	 Konumsal	dağılımlarla	ilgili	genel	bilgi	sağlamak,
•	 Birden	fazla	dağılım	bilgisini	karşılaştırmak
için kullanılmaktadır.

Şekil 7.4

Konuma dayalı 
sorgulama
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Tematik	 haritalar	 harita	 elemanlarının	 veri	 sınıflarına	 göre	 farklı	 renk,	 ton	
ve tarama değişiklikleri ile bilgi verirler. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, ma-
hallelerin kadın nüfuslarının toplam kadın nüfusuna yüzde (%) cinsinden oranı 
gösteren tematik harita yapımını inceleyelim. Burada önemli olan konumsal veri-
tabanımızda	böyle	bir	bilgi	alanının	olup	olmadığıdır.	Mahalle	tablosunu	incele-
diğimizde bu oranı gösteren bir bilgi alanı yoktur. Ancak mahallerdeki kadın nü-
fusları verilmiştir. Veritabanında yapılacak bir SQL sorgulama ile bu oran verisi 
yaratılarak tematik harita üretilebilmektedir. Harita incelendiğinde diğer mahal-
lelere oranla en fazla kadın nüfus %5 den fazla bir oranla Emek mahallesinde ya-
şamakta	olup,	Şirintepe	ve	Gündoğdu	mahallelerindeki	oran	ise	%4-	%5	arasıdır.

Sonuç olarak CBS platformunda konumsal veritabanı sorgulama teknikleri 
kullanılarak elde edilen sorgulama sonuçlarından tematik haritalar üretilebilmek-
te ve üretilen haritalar görsel algılama açısından tablo verilerinden daha anlamlı, 
çabuk ve kolay algılanmaktadır.

Şekil 7.5

Tematik harita 
örneği
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Özet
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde konumsal veritabanı 
yapısını açıklamak.
 Konumsal veritabanı nesne yönelimli bir verita-
banı modelidir. Harita veri elemanları koordinat 
bilgileri, veri tipleri, veri modelleri doğrudan 
konumsal veritabanında oluşturulmakta, sak-
lanmakta ve işlenmektedir. Konumsal veritabanı 
kullanan CBS yazılımları ile tüm veri tipleri, ge-
ometrik nesnelerin topolojik ilişkileri veritaba-
nı ortamında saklanmakta ve öznitelik verileri 
doğrudan nesnelere bağlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri kaynak-
larını ve veri toplama tekniklerini tanımlamak.
 CBS’nin tek ve en büyük veri kaynağı yeryü-
züdür. CBS verileri, yeryüzünden çeşitli yön-
temlerle toplanmakta ve iki farklı veri tipinde 
üretilmektedir; konumsal ve öznitelik verileri. 
Konumsal veri kaynakları;
•	 Kâğıt	haritalar,
•	 Hava	fotoğrafları,
•	 Uydu	görüntüleri,
•	 Arazi	ölçümleri,
•	 Sayısal	veriler

 olarak sıralanabilir. CBS veri kaynaklarından 
elde edilen veriler genellikle;
•	 Tablet	veya	ekrandan	sayısallaştırma,
•	 Taranmış	veriden	otomatik	vektörizasyon,
•	 Her	 nesnenin	 koordinatlarını	 klavyeden	

girmek,
•	 Sayısal	verinin	dönüştürülmesi

		 şeklinde	 sisteme	 aktarılmaktadır.	 Çoğunlukla	
kullanılan yöntemler ekrandan sayısallaştırma 
ve veri dönüşümüdür. Veri dönüşümü CAD or-
tamındaki sayısal veriler için, ekrandan sayısal-
laştırma ise kağıt haritaların CBS’ye aktarımında 
kullanılan yöntemdir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan konumsal 
veri gösterimini ve semboloji kavramını açıklamak.
 CBS’de konumsal veri gösterimi ekran üzerinde 
hazırlanan harita tasarımları ile mümkündür. 
Ekran	 üzerinde	 vektör	 ve/veya	 raster	 verilerin	
gösterimi için öncelikle bir harita projeksiyonu 
seçilir. Farklı katmanlarda saklanan konumsal 
veriler,	 gösterimde	 hedeflenen	 amaç	 doğrultu-
sunda ve önceden belirlenmiş veri tip ve hassasi-

yetine uygun ölçeklerde, gösterime eklenir veya 
çıkartılır. Harita gösterimindeki amaca hizmet 
etmeyen veya ölçeğe uygun olmayan katmanlar 
gösterilmemelidir.

 CBS’de sembol gösterimi vektör veri modeli için 
dört faklı kategoride irdelenebilir. Bunlar çizgi, 
nokta,	 alan	 ve	 etiket	 sembolleridir.	 Çizgi	 sem-
bolleri genellikle çizgi rengi, tipi ve kalınlıklarını 
tanımlayan sembollerdir. Nokta elemanları için 
kullanılan semboller ise genellikle ikonlar ve 
geometrik şekillerden (daire, üçgen, kare, vb.) 
oluşmaktadır. Kapalı alan sembolleri ise farklı 
tarama	desenleri	ve/veya	renklerden	oluşmakta-
dır. Etiket sembolleri için vektör veri elemanları-
nın açıklamalarını haritada göstermek amacıyla 
farklı renk, boyut ve karakterde fontlar kullanıl-
maktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri sorgulama tekniklerini 
açıklamak.
 Konumsal veritabanlarında sorgulama, diğer 
veritabanlarından farklı olarak öznitelik verisin-
den konumsal veriye, konumsal veri elemanın-
dan öznitelik verisine doğru yapılabilmektedir. 
Konumsal veritabanlarını diğer veritabanların-
dan ayıran bu özellik, CBS’nin gücünün göster-
mektedir. CBS’de sorgulama teknikleri iki ana 
grupta toplanabilir. 
•	 Öznitelik	Verisi	Sorgulama
•	 Konumsal	Sorgulama

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde tematik harita kavra-
mını tanımlamak.
	Veri	 sınıflarına	 göre	 renklendirilmiş,	 tonlanmış	
veya taranmış haritalara tematik harita denir. 
CBS	de	tematik	harita	üretimi	konuma	dayalı	ve/
veya öznitelik verisi sorgulaması ile elde edilen 
sonuçların	 sınıflandırılmasına	 göre	 renklendiri-
lerek	yapılmaktadır.	Tematik	haritalar	konumsal	
veri değişikliklerinin coğrafi dağılımlarını göster-
mektedirler. Bu değişimler iklim, yükseklik gibi 
doğal değişimlerin yanı sıra, sağlık, nüfus, eğitim 
gibi sosyo-kültürel değişikliklerde olabilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki verilerden hangisi konumsal veritaba-
nında saklanabilir?

a.  Poligon CBS verileri
b.  Nokta CBS verileri
c.  Koordinat verileri
d.		 Topolojik	veri	ilişkileri
e.  Hepsi

2. Konumsal veritabanları için aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

a.		 Merkezi	ve	dağıtık	mimaride	çok	çeşitli	veri	tip-
lerini saklayabilir.

b.		 Topoloji	verileri	konumsal	veritabanında	değil,	
CBS yazılımları içinde saklanır.

c.  Konumsal veritabanı çok kullanıcılı ortamlarda 
veri düzenlemesine olanak sağlar.

d.  Konumsal veritabanına tanımlanabilir yeni nes-
ne ve kurallar eklenebilir.

e.  Konumsal veritabanında veri saklama üniteleri 
kolaylıkla genişletilebilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi CBS veri kaynaklarından 
biri değildir?

a.  Kağıt haritalar
b.  Sayısal haritalar
c.  Sayısallaştırma tableti
d.  Uydu görüntüleri
e.		 Hava	fotoğrafları

4. Kağıt harita üstündeki konumsal hassasiyet, genel-
likle	 yaklaşık	 0.5	mm’dir.	 Buna	 göre,	 1:10,000	 ölçekli	
harita için konumsal hassasiyetin yeryüzündeki değeri 
kaçtır?

a.		 10	m
b.  50 m
c.  5 m
d.		 10	cm
e.  50 cm

5. Aşağıdakilerden hangisi CBS veri kaynaklarından 
elde edilen verilerin sisteme aktarma yöntemlerinden 
biridir?

a.		 Tablet	veya	ekrandan	sayısallaştırma	
b.		 Taranmış	veriden	otomatik	vektörizasyon	
c.  Her nesnenin koordinatlarını klavyeden girmek
d.  Sayısal verinin dönüştürülmesi
e.  Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi CBS’de vektör veri eleman-
ları için kullanılan sembollerdendir?

a.  Pantone renkleri
b.  Piksel boyutu
c.		 Çizgi	kalınlığı	
d.  Sayısal veri
e.		 Çözünürlük

7. Aşağıdakilerden hangisi CBS de kullanılan sorgula-
ma tekniğidir?

a.		 Çapraz	sorgulama
b.  Doğrusal sorgulama
c.		 Metin	sorgulaması
d.  Öznitelik verisi sorgulama
e.  Düz Sorgulama

8. Aşağıdakilerden hangisi konuma dayalı sorgulama-
da kullanılan bir yöntemdir?

a.  Öznitelik
b.  Nitelik
c.		 Tematik
d.		 Topoloji
e.		 Metaveri

9. Aşağıdakilerden hangisi konuma dayalı sorgulamadır?
a.		 Adı	“A”	ile	başlayan	kaç	kişi	var?
b.  Eskişehir’in komşu illeri hangileridir?
c.		 Nüfusu	15.000’den	fazla	olan	mahalleler	hangi-

leridir?
d.  Ankara’nın Esat semtinde kaç adet ilköğretim 

okulu var?
e.		 Türkiye’de	kaç	il	var?

10.  Aşağıdakilerden hangisi veritabanlarında öznitelik 
verisi sorgulamada kullanılan sorgulama dilidir?

a.  SQL
b.  CBS
c.  GPS
d.  GSL
e.		 DML
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Yaşamın İçinden

Bilgi,	medeniyetin	en	önemli	unsurudur.	Medeniyetin	
gelişimi, bilginin sürekli yeniden üretilmesiyle müm-
kün olduğundan gelişmenin, ilerlemenin, kalkınmanın 
olmazsa olmaz şartı bilgiye erişim ve bilginin etkin ve 
doğru kullanımıdır. Dolayısıyla, “muasır medeniyet 
seviyesi”ni	bilgiyi	edinme,	bilgiyi	üretme	ve	bilgiyi	kul-
lanma kapasitesine bir işaret olarak görmeliyiz. 
Çağımızda	 bilgi,	 tükenmeyen	 ve	 her	 gün	 yeniden	
üretilen bir kaynak olarak her türlü sosyal ve iktisadi 
faaliyette	en	önemli	ve	temel	 	“girdi”	haline	gelmiştir.	
Bilgi çağından önceki piyasa temelli sanayileşme süre-
ci, girişimci ruhun varlığına ve değişen ihtiyaçlara göre 
kendini yenileyebilme kabiliyetine dayanmıştır. 
Girişimciliği besleyen en önemli unsur, insanoğlunun 
bitmez tükenmez merakıyla sürekli daha iyiyi arama, 
kendisi ve gelecek nesiller için daha müreffeh yaşam 
koşullarını oluşturma arzusu ve gayretinin neticesin-
de ortaya çıkan beşeri taleplerin karşılanması ihtiyacı 
olmuştur. 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran 
unsur ise özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler sayesinde insanoğlunun bilgiyi üretme, kul-
lanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişimde 
giderek yaygınlaşan, hızlanan ve çeşitlenen araç ve im-
kanlara sahip olmasıdır. 
Bu araç ve imkanlar, bir yandan girişimciliğin mahi-
yetinde değişimlere neden olmakta, diğer yandan  in-
sanoğlunun artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarının küresel 
kaynaklardan da karşılanabilmesine olanak sağlamak-
tadır. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumları ve kültürleri 
birbirine yakınlaştırmakta, dünyadaki tüm ekonomi-
leri, işletmeleri ve bireyleri giderek yaygınlaşan bir ağ 
yapısı içerisinde birbirleriyle ilişkili hale getirerek güç-
lendirmektedir. 
İnsanlar günlük yaşamlarında ve faaliyetlerinde; iş 
dünyası küresel rekabet koşulları içerisinde üretim-
den pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş 
süreçlerinde; kamu kurumları hızlı ve nitelikli hizmet 
sunumunda bu teknolojilerin sağladığı olanaklardan 
giderek daha çok faydalanmaktadır. 
Kuşkusuz bu gelişmelerin gerisinde kalmak, ülkeler ve 
toplumlar için her alanda geride kalmakla eş anlama 
gelmektedir. Bilim, ahlak ve evrensel insani değerler 
ile desteklenen bilginin bütün insanlığa ait bir değer 
haline gelmesi, dar çevrelerin tekelinden kurtarılması, 

geniş toplumsal kesimlere ulaştırılması gerekmektedir. 
Türkiye’nin	 bilgi	 toplumu	 vizyonu	 sadece	 teknolojiyi	
kullanan bir toplum olmak değil; hem kendi vatandaş-
ları hem de tüm insanlık için değer ortaya koymak ve 
evrensel birikime katkı sağlamak olmalıdır. 

Kaynak: www.bilgitoplumu.gov.tr 
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Okuma Parçası
ABD Federal Coğrafi Veri Komitesi (FDGC) 
ABD	başkanının	13	Nisan	1994	tarih	yayınlanan	ve	5	Mart	
2004	tarihinde	revize	edilen,	12906	sayılı	genelge	ile	Ulusal	
Bilgi Altyapısı (National Information Infrastructure)  kap-
samında, Coğrafi bilgi toplama ve erişimin koordinesi-
ne yönelik olarak ABD Ulusal  Coğrafi Veri Altyapısı 
oluşturmakla görevlendirilmiş bir kuruldur. Bu kurul, bir 
başkan (İçişleri Bakanlığı Sekreteri) ve başkan yardımcısı 
(Yönetim	Müdür	Yardımcısı)	ile	bu	kurula	üye	kuruluşların	
temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul, alt komiteler ve çalış-
ma grupları şeklinde faaliyet göstermektedir. 
ABD Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının bileşenleri 
(William J. Clinton, Executive Order, Federal  Register,  
Vol.59,		No.71,		pp-17671-17674,		pril:	13,		1994,		USA,	
http://www.fgdc.gov/publications/documents/genin-
fo/execord.html	-01.05.2003)	
Coğrafi Veri standartları:  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi  
oluşturmaya yönelik tüm standartların hazırlanması. 
Ulusal  Temel  Coğrafi  Veri  Altlığı  (National  
Geospatial  Framework):  Kamu kuruluşlarınca hazır-
lanacak olup ulusal coğrafi bilgi sistemine altlık teşkil 
edecek olan temel coğrafi verilerin üretimi (ulaşım, 
hidrografya, sınırlar) 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (National Geospatial 
Clearinghouse): Coğrafi Veri üreticileri, yöneticileri 
ve kullanıcıları arasında ulusal düzeyde dağıtılmış ve-
ritabanı mimarisinde bir coğrafi  bilgi  sistemi  elektro-
nik ağı  kurulması,  kurumsal  verilerin dokümantasyo-
nu (metaveriler), metaverilerin elektronik ağ ortamın-
da sunulması, coğrafi verilerin elektronik ağ ortamda 
hazırlanacak yasal çerçeve kapsamında halkın (public) 
ve kuruluşların (agency) kullanımına sunulması, ulu-
sal CBS’nin bütçesinin sağlanması. 
Veri Toplama İşbirliği: Kamu-özel ve diğer kuruluş-
ların işbirliği ile ulusal coğrafi bilgi sistemine konacak 
tüm coğrafi verilerin üretimi ABD’deki bu çalışmalara 
parallel	 olarak	 Türkiye	 Ulusal	 Coğrafi	 Veri	 Altyapısı	
kurma konusundaki kavramsal çalışmalar, e-Dönüşüm 
Türkiye	Projesi	Kısa	Dönem	Eylem	Planı	kapsamında	
2004-2007	yılları	arasında	tamamlanmış	olup	bu	çalış-
malar	sonucunda	aşağıdaki	raporlar	hazırlanmıştır:

•	 2004-2006	arası:	EYLEM-47	projesi	raporu	
•	 2006-2007	arası:	EYLEM-36	projesi	raporu

Türkiye	Ulusal	Coğrafi	Veri	Altyapısı	kurma	konusunda-
ki	uygulama	çalışmaları	ise,	2007-2008	döneminde	Kamu	
Yönetimi	Modernizayonu	-75	kodlu	(KYM-75)	ve	“Coğrafi	
Bilgi	Sistemi	-	Altyapısı”	isimli	proje	ile	başlatılmıştır.

KYM-75	projesi,	Başbakanlık	-	DPT	Müsteşarlığı	yetki-
sinde	ve	Bayındırlık	İskan	Bakanlığı-	Tapu	ve	Kadastro	
Genel	 Müdürlüğü	 sorumluluğunda	 ilgili	 kurumların	
(Milli	 Savunma	 Bakanlığı-Harita	 Genel	 Komutanlığı,	
İçişleri	 Bakanlığı-Mahalli	 İdareler	 Genel	 Müdürlüğü,	
Tarım	 ve	 Köy	 İşleri	 Bakanlığı,	 Çevre	 ve	 Orman	
Bakanlığı,	Türkiye	İstatistik	Kurumu,	Belediyeler,	diğer	
ilgili Kurum ve Kuruluşlar) desteği ile sürdürülmektedir. 

Kaynak:	Vikipedi	ve	Eylem	–	47	projesi	raporu

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Konumsal	 Veritabanı	

Yapısı”	konusunu	yeniden	gözden	geçiniriz.
2.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Konumsal	 Veritabanı	

Yapısı”	konusunu	yeniden	gözden	geçiniriz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Veri Kaynakları ve Veri 

Toplama	 Teknikleri”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiniriz.

4.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Veri	 Kaynakları	 ve	 Veri	
Toplama	 Teknikleri”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiniriz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Veri Kaynakları ve Veri 
Toplama	 Teknikleri”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiniriz.

6.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “CBS’de	 Konumsal	 Veri	
Gösterimi	 ve	 Semboloji”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiniriz.

7.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Sorgulama	Teknikleri”	
konusunu yeniden gözden geçiniriz.

8.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Sorgulama	Teknikleri”	
konusunu yeniden gözden geçiniriz.

9.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Sorgulama	Teknikleri”	
konusunu yeniden gözden geçiniriz..

10.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“CBS	Sorgulama	Teknikleri”	
konusunu yeniden gözden geçiniriz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Veritabanı modelleri;

•	 Network	Veritabanı	Modeli
•	 Hiyerarşik	Veritabanı	Modeli
•	 İlişkisel	Veritabanı	Modeli
•	 Nesne	Yönelimli	Veritabanı	Modeli

olarak sıralanabilir.
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Konumsal veritabanı nesne yönelimli bir veritabanı mo-
delidir. Harita veri elemanları koordinat bilgileri, veri 
tipleri, veri modelleri doğrudan veritabanında oluştu-
rulmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Konumsal ve-
ritabanında veri tipleri, geometrik nesnelerin topolojik 
ilişkileri veritabanı ortamında saklamakta ve öznitelik 
verileri doğrudan nesnelere bağlanmaktadır. 

Sıra Sizde 2
CBS’nin tek ve en büyük veri kaynağı yeryüzüdür. CBS 
verileri, yeryüzünden çeşitli yöntemlerle toplanmakta 
ve iki farklı veri tipinde üretilmektedir; konumsal ve 
öznitelik verileri. Konumsal veri kaynakları;

•	 Kâğıt	haritalar,
•	 Hava	fotoğrafları,
•	 Uydu	görüntüleri,
•	 Arazi	ölçümleri,
•	 Sayısal	veriler

olarak sıralanabilir.

Sıra Sizde 3
CBS veri kaynaklarından elde edilen veriler genellikle;

•	 Tablet	veya	ekrandan	sayısallaştırma,
•	 Taranmış	veriden	otomatik	vektörizasyon,
•	 Her	nesnenin	koordinatlarını	klavyeden	girmek,
•	 Sayısal	verinin	dönüştürülmesi

şeklinde	sisteme	aktarılmaktadır.	Çoğunlukla	kullanı-
lan yöntemler ekrandan sayısallaştırma ve veri dönü-
şümüdür. Veri dönüşümü CAD ortamındaki sayısal 
veriler için, ekrandan sayısallaştırma ise kağıt haritala-
rın CBS’ye aktarımında kullanılan yöntemdir.

Sıra Sizde 4
Koordinatlarla ifade edilen konum bilgisinin gerçek 
konuma yakınlığına konumsal hassasiyet denir. Pafta 
üstünde konumsal hassasiyet genellikle yaklaşık 0.5 
mm’dir. Bu değer ölçek ile çarpıldığında yeryüzündeki 
konumsal hassasiyete karşılık gelen değerler elde edil-
mektedir.

Sıra Sizde 5
CBS’de konumsal veri gösterimi ekran üzerinde hazır-
lanan harita tasarımları ile mümkündür. Ekran üzerin-
de	vektör	ve/veya	raster	verilerin	gösterimi	için	önce-
likle bir harita projeksiyonu seçilir. Farklı katmanlar-
da	saklanan	konumsal	veriler,	gösterimde	hedeflenen	
amaç doğrultusunda ve önceden belirlenmiş veri tip ve 
hassasiyetine uygun ölçeklerde, gösterime eklenir veya 
çıkartılır. Harita gösterimindeki amaca hizmet etme-

yen veya ölçeğe uygun olmayan katmanlar gösterilme-
melidir. Gereksiz detayların haritada gösterimi karma-
şaya neden olacaktır.

Sıra Sizde 6
CBS’de kullanılan semboller çizgi, nokta, alan ve etiket 
sembolleridir.	 Çizgi	 sembolleri	 genellikle	 çizgi	 rengi,	
tipi ve kalınlıklarını tanımlayan sembollerdir. Nokta 
elemanları için kullanılan semboller ise genellikle 
ikonlar ve geometrik şekillerden (daire, üçgen, kare, 
vb.) oluşmaktadır. Kapalı alan sembolleri ise farklı 
tarama	 desenleri	 ve/veya	 renklerden	 oluşmaktadır.	
Etiket sembolleri için vektör veri elemanlarının açıkla-
malarını haritada göstermek amacıyla farklı renk, bo-
yut ve karakterde fontlar kullanılmaktadır. 

Sıra Sizde 7
Konumsal veritabanlarında sorgulama, diğer verita-
banlarından farklı olarak öznitelik verisinden konum-
sal veriye, konumsal veri elemanından öznitelik verisi-
ne doğru yapılabilmektedir. Konumsal veritabanlarını 
diğer veritabanlarından ayıran bu özellik, CBS’nin gü-
cünün göstermektedir. CBS’de sorgulama teknikleri iki 
ana grupta toplanabilir. 

•	 Öznitelik	Verisi	Sorgulama
•	 Konumsal	Sorgulama

Sıra Sizde 8
Konumsal sorgulama konuma dayalı sorgulama ola-
rak da adlandırılabilir. Konuma dayalı sorgulamada 
farklı katmanlarda saklanan verilerin birbirleri ile olan 
konumsal ilişkileri kullanılarak sorgulama yapılabil-
mektedir.	Topoloji	 ilkeleri	kullanılarak	yapılan	sorgu-
lamalar yakınlık, kapsama, kapalı alan içinde bulunma, 
komşuluk gibi soruları yanıtlamaktadır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar
Aronoff,	 S.,	 Geographic	 Information	 Systems:	 A	

Management	Perspective,	WDL	Publications.
ESRI, Introduction to GIS, ESRI Publications.
National	 Informatics	 Centre	 (NIC),	 http://gis.nic.in/

gisprimer/index.html
Vikipedi	Özgür	Ansiklopedi:	http://tr.wikipedia.org/
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Haritalar ile ilgili genel kavramları tanıyabilecek,
Türkiye’de kullanılan belli başlı datumlar hakkında bilgi sahibi olabilecek,
Datum ve koordinat dönüşümleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
Coğrafi konumlandırma hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Harita	Bilgisi
•	 Dünyanın	Şekli
•	 Datum

•	 Koordinat	Dönüşümü
•	 Koordinatlandırma
•	 Affine	Dönüşümü

İçerik Haritası






Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Çalışmaları İçin Temel 
Kartografik Bilgiler

•	 GİRİŞ
•	 HARİTALAR	İLE	İLGİLİ	GENEL	
KAVRAMLAR

•	 DÜNYANIN	ŞEKLİNE	İLİŞKİN	
KAVRAMLAR

•	 GEODEZİK	DATUM
•	 TÜRKİYE’DE	KULLANILAN	BELLİ	BAŞLI	
DATUMLAR

•	 DATUM	VE	KOORDİNAT	
DÖNÜŞÜMLERİ

•	 COĞRAFİ	KOORDİNATLANDIRMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ



GİRİŞ
Coğrafi Bilgi Sistemler (CBS), yeryüzünde bir koordinata sahip (konuma dayalı) 
her türlü veriyi toplamaya, depolamaya ve analiz yapmaya yarayan bu özelliği ile 
konuma dayalı her türlü fiziksel, planlama ve yönetim işinde karar vermeyi hız-
landıran, etkin ve doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayan bilgisayar tabanlı bir sis-
temdir. CBS, coğrafi nesnelere ait konumsal olmayan verilerin yanında konumsal 
olan verileri de içerdiği için diğer bilgi sistemlerinden farklıdır. Koordinatlar tüm 
coğrafi nesnelerin temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan CBS’yi etkin bir şekilde 
kullanmak için koordinat sistemlerinin nasıl kullanıldığını ve nasıl bir matema-
tiksel temele oturduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

CBS projelerinde en önemli ve maliyetli işlemlerden biri projeye altlık olacak 
verilerin ve haritaların elde edilmesidir. Bu verilerin doğru ve etkin bir şekilde 
kullanabilmek için, arazi ölçüm işleminden kullanıma hazır hale gelene kadar 
olan tüm aşamaları bilmek gerekmektedir. Böyle bir işlemin en başında elde edi-
len veya üretilen verinin harita bilgisinin iyi bir şekilde bilinmesi ile mümkün ola-
caktır. Bundan dolayı, bir CBS projesine başlamadan önce, elde edilen haritalar 
veya verilerin hangi koordinat sisteminde toplandığı, hangi projeksiyon sistemi 
kullanıldığı ve harita oluşturulurken ne tür parametrelerin kullanıldığı gibi so-
ruların net bir şekilde bilinmesi ve bu bilgiler ışığında projeye başlanması gerek-
mektedir. 

Bu bölümde CBS yazılımlarına altlık olan haritaların daha verimli kullanıla-
bilmesi için haritalarla ilgili genel kavramlar, dünyanın şekline ilişkin kavramlar, 
geodezik datum, Türkiye’de kullanılan belli başlı datumlar, datum ve koordinat 
dönüşümleri, coğrafi koordinatlandırma hakkında bilgiler verilecektir.

HARİTALARLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

Harita
Yeryüzünün bir parçasının ya da tamamının gökyüzünden kuşbakışı görünümü-
nün matematik yöntemlerle küçülterek ve üzerine özel işaretler koyarak iki bo-
yutlu bir düzlem üzerine çizilmiş haline harita denir. Haritalar; mekânsal verilerin 
görselleştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardandır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Çalışmaları İçin Temel 

Kartografik Bilgiler
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Ölçek
Haritalar, yeryüzü üzerindeki nesnelere ait bilgileri belirli matematik kuraları ile 
gösterirler. Matematik kuralların en önemlisi haritaların ölçeğidir. Harita ölçeği; 
harita üzerinde bulunan iki nokta arasındaki uzunluğun gerçek dünyada bu iki 
nokta arasındaki uzunluğa oranı ile ifade edilir. Ölçek ifadesi Ölçek = haritadaki 
uzunluk (s) / gerçek uzunluk (S) şeklinde formüle edilmektedir.

Haritalarda ölçek 1:M şeklinde haritaların alt kısmında gösterilir. M; ölçek 
faktörü olarak isimlendirilir. Ölçek faktörü, haritası çizilen alanın kaç defa küçül-
tüldüğünü gösterir. Örneğin 1/10 000 ölçeğindeki bir haritada yeryüzü üzerinde 
10 000 birim uzunluğundaki bir nesne haritada 1 birim olarak gösterildiğini be-
lirtir veya yeryüzü üzerindeki uzunluklar harita üzerine 10 000 defa küçültülerek 
aktarıldığını ifade eder.

Ölçek haritaların alt kısmında 1:M şeklinde gösterilir. M ölçek faktörü haritası oluş-
turulan alanın hangi oranda küçültüldüğünü ifade etmektedir.

Harita Anahtarı (Lejant)
Yeryüzündeki nesneler harita üzerinde sembollerle ifade edilir. Bu sembollerin ne 
anlama geldiği haritaların kenarlarında gösterilir. Sembollerin ve açıklamalarının 
bulunduğu bu kısma harita anahtarı (lejant) adı verilir bir başka deyişle harita 
anahtarı, haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ne anlama geldiğini gösteren 
tablolardır. Harita içerisindeki nesneleri anlaya bilmek için, harita kullanıcısının 
bu nesneleri gösteren simgeleri yani harita anahtarı tablosunu iyi şekilde anlamış 
olması gerekir.

Harita anahtarını (lejant) bilmeden harita okuması yapılamaz. Dolayısı ile elimiz-
deki haritanın hiçbir bilgisini alamayız. Bunu önlemek için öncelikle harita anahta-
rını (lejant) iyi bilip haritaya o gözle bakmamız haritanın okunması ve bilgi üretil-
mesi açısından son derece önemlidir. Aksi takdirde bizlere çok değerli bilgiler veren 
haritadan yararlanamamış veya yanlış bilgilere sahip olmuş oluruz.

Kuzey Oku
Haritalar her zaman kuzey yönü referans alınarak çizilir. Haritalarda kuzey yönü 
genellikle kuzey oku ile gösterilir. Kuzey oku haritaların sağ üst köşesine yerleş-
tirilir. Haritalarda kullanılan bu kuzey yönüne harita kuzeyi veya grid kuzeyi adı 
verilir.

Pafta 
Birleşerek tam bir bütün oluşturan haritaların her birine pafta denir. Bir pafta 
şekil açısından 3 önemli öğeye sahiptir. Bunlar pafta resim alanı, pafta çerçevesi 
ve pafta kenarıdır. Paftalar, bilgileri pafta ağı, pafta içeriği ve pafta kenar bilgileri 
sayesinde iletir (Şekil 8.1). Şekil 8.1’de genellikle bir harita bulunması gereken bil-
giler ve harita simgelerinin bulunması gereken yerler gösterilmektedir.
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Aşağıda pafta üzerinde yer alan bilgiler hakkında kısa bilgiler verilecektir.
a. Pafta Resim Alanı: Pafta resim alanı, haritalanacak alanın yer aldığı bö-

lümdür. Bu kısım paftanın esasını oluşturan bölümdür. Pafta resim alanın-
da çizim olarak verilen şekil ve işaretler yer alır. Pafta resim alanı haritanın 
ana kısmını oluşturur.

b. Pafta Çerçevesi: Pafta çerçevesi, harita yüzünü çerçeveleyen ve genelde bir 
koordinat sistemine göre çizilen kısımdır. Pafta çerçevesi, iç çerçeve çiz-
gisi ve dış çerçeve çizgisi ile bu çizgiler arasında kalan bölümü kapsar. Bu 
bölüm kitabe olarak da adlandırılır. Çerçeve üzerinde paftanın grid koor-
dinatları, coğrafi koordinatlar, belirli noktalardan yerleşim yerlerine uzak-
lıklar ve komşu pafta isimleri gösterilir.

c. Pafta Kenarı: Pafta kenarı, pafta resim alanı ve pafta çerçevesi dışında ka-
lan ve üzerine paftanın kullanımı ile ilgili bilgileri bulunduran alandır. 

d. Pafta Kenar Bilgileri: Kenar bilgiler, haritada verilen bilgilerin önemli bir 
parçası olup verilen ayrıntıların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasında-
ki esas bilgileri kapsar. Kullanıcı, ilgili harita serisini tanımıyorsa haritadaki 
ayrıntıları değerlendiremez. Bunun için öncelikle harita kenar bilgilerinin in-
celenmesi ve öğrenilmesi gerekir. Paftalar üzerinde bulunan belli başlı kenar 

Şekil 8.1

Pafta üzerinde yer 
alan bilgiler



Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş166

bilgileri yukarıdaki Şekil 8.1’de rakamlarla gösterilmiştir. Bu rakamların 
açıklaması aşağıdaki şekildedir.
1. Şekil 8.1’de 1 olarak belirtilen ve Şekil 8.2’de büyütülmüş olarak gösteri-

len pafta kenar bilgisi, pahta anahtarı olarak adlandırılır ve paftanın sağ 
kısmında yer alır. Paftadaki tüm kısaltma, şekil ve çizimlerin açıklaması 
Türkçe ve İngilizce olarak pafta anahtarında yer alır. Bu kısım paftalar 
üzerinde özel işaretler olarak adlandırılır.

2. Şekil 8.1’de 2 olarak belirtilen ve Şekil 8.3’de büyütülmüş olarak gös-
terilen pafta kenar bilgisinde, paftanın bulunduğu grid bölgesi işareti 
(paftanın hangi girid bölgesinde olduğunu) ve referans bilgileri Türkçe 
ve İngilizce olarak bulunur.

3. Şekil 8.1’de 3 olarak belirtilen ve Şekil 8.4’de büyütülmüş olarak göste-
rilen pafta alt kenar bilgisinde paftanın kesir ölçeği ve çizgisel (grafik) 
ölçeği yer alır. Ölçeğin alt kısmında münhaniler (eş yükselti eğrileri) 
arasındaki mesafelerin kaç metre olduğu ve onun altında paftanın hangi 
projeksiyona göre iz düşürülerek üretildiği belirtilir. Ayrıca paftada düz 

Şekil 8.2

Pafta anahtarı

Şekil 8.3

Pafta kenar bilgileri
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koordinatlarda ve rakım (yükseklik) için kullanılan datumların başlangıç 
noktası olarak neresinin alındığı gösterilir. Bunun dışında paftada siyah 
ve mavi rakamlarla gösterilen grid koordinatlarının hangi dilimlere ait 
koordinatlar olduğunu açıklayan bilgiler yer alır. Siyah rakamla yazılan 
grid koordinatları paftanın üretildiği dilim koordinatlarını, mavi rakamla 
yazılan grid koordinatları komşu dilime göre olan koordinatlar yazılır.

4. Şekil 8.1’de 4 olarak belirtilen ve Şekil 8.5’te büyütülmüş olarak göste-
rilen pafta alt kenar bilgisinde paftanın komşu paftalarının hangileri-
nin olduğu, paftanın seri numarası, pafta adı kim tarafından üretildiği, 
üretim tarihi ve pafta derlemesi yani üretilmesi için kullanılan altlıklar 
belirtilir.

5. Şekil 8.1’de 5 olarak tanımlanan ve Şekil 8.6’da büyütülmüş olarak gös-
terilen pafta kenar bilgisinde paftanın kuzeyi yani coğrafik kuzey ve 
manyetik kuzey gösterilir. Bu iki kuzey arasındaki denklinasyon(sapma) 
açısı verilir. Ayrıca pafta kullanılarak manyetik kuzey hattının nasıl bu-
lunacağı bu kısımda detaylı olarak anlatılır.

Şekil 8.4

Pafta alt kenar 
bilgileri

Şekil 8.5 

Pafta alt kenar 
bilgileri
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6. Şekil 8.1’de 6 olarak belirtilen pafta kenar bilgisi pafta adını temsil eder. 
Pafta adı paftanın en üst orta yerine yazılır.

e. Pafta Ağı: Pafta ağı, pafta resim alanını grid ağ ile kaplayan, enlem ve boy-
lam çizgilerinin oluşturduğu ağdır.

f. Pafta içeriği: Pafta resim alanı içerisine çizilen yeryüzüne ait her türlü nes-
ne paftanın içeriğini oluşturmaktadır.

DÜNYANIN ŞEKLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR
Dünya, üzerinde bulunan topografik yapı ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik 
hareketinden dolayı, düzgün bir geometriye sahip değildir. Kutuplardan basık ve 
ekvatorlarda genişleyen bir yüzeye sahip olan dünyanın şeklini tanımlamak için 
farklı modeller kullanılmaktadır. Dünya üzerindeki topografik yapı dikkate alın-
mazsa, dünyanın şeklini tanımlayacak bir matematiksel modelin oluşturulması 
kolaydır. Ancak; dünya üzerinde yapılacak çalışmalarda doğru sonuçlara ulaşa-

Şekil 8.6

Pafta alt kenar 
bilgileri
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bilmek için, dünyayı tanımlayacak modellerde topografyanın da dikkate alınması 
gerekmektedir. Yer bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dünya için 
kullanılabilir matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bunlar dünyanın geoid mo-
deli, dünyanın elipsoid modeli ve küremsi modeli (sheroid modeli) dir.

Geoid Model 
Dünyanın geoid modeli, her yerde yerçekimi doğrultusuna dik bir yüzey şekli 
olarak verilir. Yer çekimi doğrultusuna her yerde dik olan yüzeyler, eş potansiyel 
yüzeyler olarak adlandırılır. Yer çekimi kuvveti ve doğrultusu dünyanın kabuk ve 
katmanlarının yoğunluğunun düzensizliğinden etkilenir. Bundan dolayı eş po-
tansiyel yüzeylerde düzensizlikler söz konusu olur. Denizlerin hareketsiz ve yer 
çekimi doğrultusuna dik olduğu var sayıldığında ortalama deniz seviyesi en iyi eş 
potansiyel yüzey olarak tanımlanır. Dünyanın en doğru şekli olarak bilinen geoid, 
ortalama deniz seviyesi ile en iyi örtüşen eş potansiyel yüzey olarak kabul edilir.

Ortalama deniz seviyesi ile geoid arasında bir ilişki olmasına rağmen, ikisi de 
aynı özelliği sahip değildir. Deniz yüzeyi, dünya çapında düşünüldüğünde, sıcak-
lık değişimi, akıntılar ve sürtünme gibi birçok fiziksel nedenlerden dolayı değiş-
mektir. Bu fiziksel etkiler yok edilemediği için ortalama deniz seviyesi, geoidden 
yaklaşık 1-2 metre arası bir sapma gösterir.

Geoidi, yerçekimi kuvvetine bağlı olarak belirlendiği için tamamen düz bir 
yüzeye sahip değildir. Dünyanın bazı bölümleri diğer bölümlerine göre daha gi-
rintili çıkıntılı olduğundan dolayı, yer çekimi yönü ve büyüklüğü dünyanın her 
noktasında aynı değere sahip değildir (Şekil 8.7). Bu yüzden dünyanın geoid mo-
deli de girintili ve çıkıntılı bir görünüme sahiptir.

Dünya girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahip olduğundan dolayı, yer çekiminin yönü 
ve büyüklüğü değişmektedir. Buna bağlı olarak da geodin şekli de düz bir yapıya 
sahip değildir.

Şekil 8.7’de görüldüğü gibi geometrik olarak düzgün bir şekle sahip olmayan 
yerin geoid modelinin matematiksel olarak ifade edilmesi de oldukça güç bir iştir. 

Şekil 8.7 

Dünyanın geoid 
modeli
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Yeryüzü üzerinde konum belirlemek için seçilen modellin matematiksel olarak 
kolay tanımlanabilen bir modeller olması gerekir. Oysa yerin geoid modeli sahip 
olduğu girintili çıkıntılı yapıdan dolayı matematiksel olarak kolay tanımlanabilen 
ve bilen bir yüzeye sahip değildir. Geoidin bu özelliğinden dolayı genellikle refe-
rans yüzey olarak geoid kullanılmaz.

Geoid karmaşık bir yapıya sahip olduğundan dolayı matematiksel olarak tanımlan-
ması zordur. Bundan dolayı matematiksel modellerde genellikle geoid modeli refe-
rans yüzey olarak kullanılmaz.

Elipsoid Model
Dünyanın şeklini en iyi temsil eden model geoid model olmasına rağmen, mate-
matiksel olarak tanımlanmalarının güç olmasından dolayı konum belirleme iş-
lemlerinde referans yüzey olarak kullanılamazlar. Buna karşılık bilim adamları 
geoide en yakın referans yüzeyi olarak dünyanın şeklini elipsoid model olarak 
tanımlamıştır.

Dünyayı en iyi temsil eden model geoid modelidir, ancak matematiksel olarak ifade-
si daha kolay olan elipsoid model genellikle referans yüzey olarak kullanılmaktadır.

Elipsoid yüzeyi, bir elipsin küçük ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edi-
lir. Elipsoidi oluşturan elipsin iki karakteristik özelliği vardır. Bunlardan birincisi 
ekvatoral yönde olan büyük eksen yarıçapı, diğeri ise kutupsal yönde olan küçük 
eksen yarıçapıdır. Dünyayı temsil eden elipsoit için büyük eksen yarıçapı her za-
man küçük eksen yarıçapından büyüktür (Şekil 8.8). Şekil 8.8’de; b küçük eksen 
yarıçapını, a büyük eksen yarıçapı göstermektedir.

Bir bölge için harita üretileceği zaman seçilecek referans elipsoid, haritası üreti-
lecek alandaki geoid yapısına en uygun elipsoid modeli olarak seçilmesi gereklidir. 
Başka bir ifade yerin şekline en uygun yüzey olarak tanımlanan geodin üzerinde 
hesap yapma işlemi zor olduğu için geoid yerine referans yüzey seçilecek elipsoidin 
haritası yapılacak alan geoid ile en iyi örtüşen yüzey olası gerekir (Şekil 8.9).

Şekil 8.8

Elipsoidi büyük 
eksen ve küçük 
eksen yarıçapları
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Dünyada geçmişten günümüze kadar farklı bölgelerde o bölgenin şartlarına 
uygun olarak farklı elipsoidler oluşturulmuştur. Tablo 8.1’de bazı elipsoidler ve 
bunlara ait parametreler ve kullanıldıkları alanlar verilmiştir.

Ellipsoid Yıl Ekvatoral	
Yarıçap(a)

Kutupsal	
Yarıçap(b)

Basıklık
Faktörü(f )

Kullanıcılar

Airy 1830 6377563,40 6356256,90 1/299,32 İngiltere

Bessel 1841 6377397,20 6356079,00 1/299,15 Merkezi	Avrupa,	Şili,	
Endonezya

Clarke 1866 63878206,40 6356583,80 1/294,98 Kuzey	Amerika,	Filipinler

Clarke 1880 6378249,10 6356514,90 1/293,46 Afrika’nın	büyük	bölümü,	
Fransa

İnternational 1924 6378388,0 6356911,90 1/297,00 Dünyanın	büyük	bölümü

Australian 1965 6378160,00 6356774,7 1/298,25 Avustralya

WGS72 1972 6378135,00 6356750,50 1/298,26 NASA,	Amerika	Birleşik	
Devletleri	Savunma	
Bölümü

GRS80 1980 6378137,00 6356752,30 1/298,00 Dünya	Çapında

WGS84 1984 6378137,00 6356752,30 1/298,00 Dünya	Çapında

Küremsi Modeli (Spheroid Modeli)
Küçük bir bölgenin büyük ölçekli haritası yapılacaksa üzerinde yaşadığımız 
yeryuvarının biçimini düzlem olarak kabul etmek yeterlidir. Burada küçük böl-
ge kavramı ile alanı 50 kilometrekareden küçük bölgeler anlaşılmaktadır. Buna 
karşın ölçek büyükte olsa haritası ayrı ayrı paftalar halinde yapılacak bölge 50 
kilometrekareden büyük ise gerekli haritacılık hesaplarında yerin biçiminin ta-
nımlanmış bir elipsoit olarak alınması zorunluluğu vardır. Yani, bu tür haritacılık 
çalışmalarında yeryüzünde yapılan uzunluk ve açı ölçmelerinin bu elipsoit yüze-
yinde yapıldığı kabul edilir. Buna karşın büyük bölgelerin küçük ölçekli haritaları 
yapılacaksa yerin biçiminin elipsoide göre geometrisi daha kolay olan küre veya 
küremsi olarak alınması ve haritanın ortaya çıkması için yapılan hesapların buna 
göre yürütülmesi yeterlidir. Her iki ekseni de eşit olan elipsid yüzeyine dünyanın 
küremsi modeli denilmektedir.

Şekil 8.9

Geoide uygun 
referans elipsoidin 
seçilmesi

Tablo 8.1
Yeryüzünde referans 
olarak kullanılan 
bazı elipsoidler 
ve onlara ilişkin 
parametreler
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Büyük alanlarda küçük ölçekli çalışmalar yapılacağı zaman dünyanın şekli hesap kolaylık-
ları açısından küremsi (küre) olarak alınabilir. Ancak detaylı haritalarda yani büyük ölçek-
li haritalarda, dünyanın şekli haritası yapılacak alana uygun elipsoid olarak alınmalıdır.

GEODEZİK DATUM 
Haritaların üretilmesinde alanın büyüklüğüne göre bir referans yüzey seçilir. Çok 
büyük alanlar için bu referans yüzey bir elipsoiddir. Ancak seçilen bir referans yü-
zey, yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun belirlenmesi için yeterli değil-
dir. Çünkü yeryüzündeki nesnelerin konumlarını seçilen referans yüzeyine göre 
tanımlamak için referans yüzey ile geoid arasındaki mekânsal ilişkinin belirlen-
mesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç “Geodezi Datum” kavaramı ile karşılanmaktadır.

Datum hesaplamalarda referans olarak kabul edilen yüzeyler için temel bil-
gi veya başlangıç yüzeyi ile ilgili değişmez (sabit) bilgiler olarak tanımlanır. 
Geodezik datum ise; üzerinde hesaplamaların yapılabilmesi için matematiksel 
olarak tanımlı yüzey olarak kabul edilen ve referans elipsoidinin konumunu be-
lirleyen parametre bilgileri olarak tanımlanır. Datum parametre bilgileri, aynı za-
manda koordinat sistemini de tanımlamaktadır. 

Dünya üzerindeki noktaların yeryüzündeki konumlarının tam olarak belirlene-
bilmesi için; önce geodezik datumun, datum parametre bilgileri ile belirlenmiş ol-
ması gerekir. Datum parametreleri referans seçilen elipsoidin başlangıç noktasını ve 
boyutlarını tanımlar. Datum parametreleri belirlenen referans elipsoidin başlangıç 
noktasına bağlı olarak, yeryüzündeki diğer noktaların konumları belirlenir.

Tanımlanan her datum bir koordinat sistemini tanımlamaktadır. Örneğin ED50 da-
tumu, WGS84 datumu, ITRF datumu gibi kavramlar yerin şekli için seçilen referans 
yüzeyler için bir koordinat sistemi tanımlamaktadır. Çünkü datumlar referans yü-
zeylerin başlangıç noktalarını ve boyutlarını tanımlar.

Datumlar kullanım alanlarına göre küresel, bölgesel ve mahalli olmak üzere 
üçe ayrılırlar.

Küresel Datumlar
Küresel datumlar temel anlamda orijin noktası (başlangıç noktası) yerin mer-
kezi olan, şekil ve boyut olarak geoidi en iyi tanımlayan ellipsoid datumlarıdır. 
Başlangıç noktası yer kürenin merkezi olan datumlar yer merkezli (geocentric) 
datumlar olarak adlandırılır. Yer merkezli datum parametreleri ile oluşturulan 
elipsoidler uydu referans sistemlerini oluşturmaktadır. Uydu jeodezisinin geliş-
mesi ile yer merkezli datum parametrelerine bağlı olarak tanımlanan ellipsoidler 
vardır. Bunlardan en yaygın olanı World Geodetic System 1984 (WGS84) ve ITRF 
(International Terratrial Referance Frame) datumlarıdır. Bu datumlar dünya ça-
pında referans alınan sistemlerdir.

Bölgesel ve Mahalli Datumlar
Bölgesel ve mahalli datumlar bölgesel ve mahalli alanlarda geoid yüzeyi ile en iyi 
çakışan elipsoide göre düzenlenmektedir. Belirlenen elipsoid üzerinde seçilen bir 
başlangıç noktası dünya yüzeyi üzerindeki özel bir nokta ile eşleştirilir. Bu nokta 
datumun orijin noktası olarak adlandırılır. Orijin noktasının koordinatları sabit-
tir ve diğer noktaların koordinatları orijin noktasına göre hesaplanır. 

Bölgesel ve mahalli datumların orijin noktaları dünya üzerinde seçilen her-
hangi bir özel nokta olduğu için merkezleri yer merkezli elipsoidin merkezinden 
farklı bir yerdedir (Şekil 8.10).
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Datumlar türlerine göre yatay datum ve düşey datum olmak üzere ikiye ay-
rılır. Yatay datum seçilen referans yüzey için gerekli datum parametrelerini yani 
referans datumun başlangıç noktasını ve boyutlarını belirleyen datumlardır. 
Yeryüzündeki diğer noktaların konumları bu seçilen referans yüzey üzerinde 
başlangıç noktasına göre hesaplanır. Düşey datumlar yükseklikler için referans 
alınan başlangıç yüzeyini tanımlar.

Türkiye’de Kullanılan Belli Başlı Datumlar
Datum, yeryüzünün ölçülmesi için referans seçilen yüzeyleri tanımlayan, bu yü-
zeylerin başlangıç noktalarını ve boyutlarını belirleyen matematik modellerdir. 
Ülkemizde kullanılan ve referans alınan üç temel datum vardır. Bunlar; ED50 
(European Datumu 50), WGS84 (World Geodetic System 84) ve ITRF (International 
Terrestrial Referans Frame) sistemi tarafından kullanılan GRS80 datumlarıdır.

ED50 Datumu 
ED50 datumu, ikinci dünya savaşından sonra güvenli olarak sınır haritaları yap-
mak için batı Avrupa ülkelerine uygun olarak geliştirilmiştir. ED50 datumunda 
referans elipsoidi olarak uluslararası (international) elipsoidi alınmıştır. Referans 
sisteminin başlangıç meridyeni Greenwich meridyenidir ve büyük eksen yarı çapı 
a=6378 388 m; küçük eksen yarıçapı b=6356911,9461; elipsoid basıklığı f=1/297 
olarak belirlenmiştir. ED50 datumunda referans alınan uluslar arası elipsoidi ile 
yerin ağırlık merkezi arasında birkaç yüz metreye varan bir farklılık vardır.

Ülkemizde 2001 yılına kadar Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen as-
keri ve sivil amaçlı 1/25000, 1/50000 ve 1/100000 ölçekli topografik haritalar ED 
50 koordinat sistemine (datum) göre üretilmiştir. Türkiye de meydana gelen büyük 
depremler nedeniyle ED50 ölçüm işlerinde istenilen doğruluğu sağlayamaz konum 
gelmiştir. Bunun yanında uydulara bağlı ölçüm yöntemlerindeki ve GPS (Global 
Positioning Systems: küresel konum belirleme sistemleri) teknolojilerindeki geliş-
meler, 2002 yılından sonra ülkemiz için üretilecek 1/25000, 1/50000 ve 1/100000 
ölçekli topografik haritalarda WGS84 sisteminin kullanılması kararı alınmıştır.

Şekil 8.10

Bölgesel datum 
ve yer merkezli 
WGS84 datumu

GPS (Global Positioning 
System; Küresel Konumlama 
Sistemi), düzenli olarak 
kodlanmış bilgi yollayan 
bir uydu ağıdır ve uydularla 
arasındaki mesafeyi ölçerek 
Dünya üzerindeki herhangi 
bir noktanın kesin yeri tespit 
etmeyi sağlayan sistemlerdir.

Harita Genel Komutanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarlığı’na bağlı bir 
kurumdur. Asli görevi yurt 
savunması için gerekli tüm 
harita ve planların yapılması 
olan askeri bir birimdir.
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WGS84 Sistemi
WGS84 sistemi ABD savunma bakanlığı tarafından, GPS ölçümlerinde kullanıl-
mak üzere geliştirilen yer merkezli ve dünya çapında kullanılabilen bir sistemdir. 
WGS84 sisteminin başlangıç ve eksen bilgileri aşağıdaki gibidir (Şekil 8.11)

Zekseni = Yerin dönme ekseninin kutup noktasından geçtiği yön
Xekseni = Yerin merkezinden başlayarak başlangıç meridyeni düzleminin ekva-

tor düzlemini kestiği noktadan geçen doğrultu.
Yekseni = Ekvator düzleminde yerin merkezinde başlayarak X ekseninden iti-

baren 90° dik olarak ölçülen doğrultu.

Büyük eksen yarıçapı =6 378 137 m, küçük eksen yarıçapı = 6 356 752.314 245 
m, elipsoid basıklığı: 1/ 298.257 223 563 WGS84 sisteminin datum parametreleridir.

WGS84 sistemini 1994 yılında yeryüzündeki nesnelerinin konumlarını daha 
hassas belirleye bilen uluslararası yersel referans ağına (International Terrestrial 
Referans Frame: ITRF) sistemine bağlı olarak tekrardan belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu işlem için ITRF91 sistemindeki koordinatları belli noktalarda GPS ölçümleri 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda WGS84 sisteminde iyileştirme-
ler yapılmıştır. Yapılan bu iyileştirmeler sonucunda oluşan sistem WGS84 (G730) 
olarak adlandırılmıştır. 

ITRF Sistemi
Uluslar arası Yersel Referans sistemi (ITRF) WGS84 gibi yer merkezli, referans elip-
soidi olarak GRS80 elipsoidini kullanan ve dünya çapında kullanılan bir sistemdir. 
Bilindiği üzere tabaka hareketlerinden dolayı yeryuvarı hareketli bir yapıya sahip-
tir. Her tabaka hareketinden sonra yerkürenin yeniden konumlandırılması gerek-
mektedir. Uluslararası yersel referans sistemi (ITRF), uluslararası yer dönme ve re-
ferans servisi (International Earth Rotate and Referans Service: IERS) tarafından 
oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde yeryüzü üzerinde sabit olarak belirlenmiş 
farklı noktalarda periyodik olarak yapılan jeodezik (çok hassas) ölçümler sonucu 
yeryuvarında meydan gelen kayıklıklar tespit edilmekte ve buna bağlı olarak ITRF 
sisteminin başlangıç noktası ve kayıklıkları tekrardan belirlenmektedir. Her periyo-
dik ölçüm sonucunda ITRF sistemi yeniden tanımlanmaktadır. Örneğin ITRF96 
sistemi 1996 yılında yapılan gözlemler sonucu belirlenen yer hareketlerinden son-
ra yeryuvarının yeniden konumlandırılması ile elde edilen datum parametrelerini 
içermektedir. Bunun yanında ITRF sisteminde belirli bir zamana ait noktaların yer 

Şekil 8.11

WGS84 sistemi
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değiştirme hızları hesaplanmaktadır. Yer değiştirme hızları epok olarak tanım-
lanmaktadır. ITRF sisteminden elde edilen noktaların koordinatları X,Y,Z ve bu 
noktalara ait hız bileşenleri ile ifade edilmektedir.

Ülkemizde ulusal ağların diğer küresel ağlarla bağlantısını sağlamak için 
CORS-TR (TUSAGA-Aktif: Aktif Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı) kurulmuştur. Bu 
ağada bulunan GPS istasyon noktaları, ITRF96 ve ITRF2005 sistemleri kullan-
maktadır. Türkiye’de yapılan ölçümler bu ağa bağlı olarak yapılmaya başlanmıştır. 

CORS-TR ağında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini içine almak üzere 
toplam 146 adet sabit GPS istasyonu kurulmuştur. Ülkemizde yapılan GPS ölçümleri-
ne bağlı haritalama çalışmalarında bu ağa bağlanılarak ölçüm yapılmaktadır.

DATUM VE KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri farklı meslek disiplinlerinin ürettiği altlık haritaları kul-
lanmaktadır. Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir arada çalışabilmesi için 
ortak bir sisteme ihtiyaç vardır. Fakat elde edilen veriler her zaman aynı sistemde ol-
mamaktadır. Bundan dolayı farklı koordinat sistemlerinden elde edilen verilerin tek 
bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir. Örneğin bir CBS projesi oluşturmak isti-
yoruz. Projemizi üreteceğimiz alana ait altlık harita olarak Harita Genel Komutanlığı 
tarafından üretilen ED50 datumunda üretilen 1/25000 ölçekli topografik haritalar ve 
GPS (Global Positioning System) cihazı ile WGS84 datumunda üretilen başka altlık 
haritalar olsun. Bu farklı datumlarda üretilen haritaları kullanarak projemizi oluştur-
mak istediğimizde mutlaka iki sistemden birisini diğerine dönüştürmemiz gerekmek-
tedir. Aksi takdirde aynı alana ait veriler birbirinden çok farklı yerlerde oluşacaktır.

Koordinat Dönüşümü
Koordinat dönüşümleri aynı datumda nesnelerin konumlarına ait koordinatla-
rın birbiri arasında dönüşümüdür. Genel olarak bir datum da iki farklı koordi-
nat sistemi tanımlanır. Bunlar coğrafi koordinatlar ve kartezyen koordinatlardır. 
Koordinat dönüşümü bu iki koordinat sistemi arasındaki dönüşümü ifade eder. 
Örneğin; ED50 datumunda coğrafi koordinatların yine aynı datumda kartezyen 
koordinatlarına dönüştürülmesi işlemi bir koordinat dönüşümüdür.

Coğrafi koordinatlardan kartezyen koordinat sistemine döşüm işlemini ger-
çekleştirmek için matematiksel formüller geliştirilmiştir. Bu formüller günümüz-
de kullanılan CBS yazılımlarına entegre edilmiş ve sadece birkaç fonksiyon kulla-
nılarak bu tür işlemler kolayca yapılabilmektedir.

Datum Dönüşümleri
Datum dönüşümleri verilerin üretildiği kaynak datumdan başka bir datuma dö-
nüştürülmesi işlemidir. Örneğin CBS yazılımımızda coğrafi koordinatları ED50 
datumunda üretilen bir altlık haritanın WGS84 datumunda coğrafi koordinatları-
na dönüştürülmesi işlemi bir datum dönüşümü işlemidir. Bu dönüşüm işleminde 
harita üretimi için referans alınan elipsoid değişmiştir. ED50 datumu International 
elipsoidinin datum parametrelerini kullanmakta WGS84 datumu WGS84 elipso-
idinin datum parametrelerini kullanmaktadır. Ayrıca bu iki elipsoidin koordinat 
eksenleri farklı yerlerdedir. ED50 sisteminin başlangıç noktası yerin merkezinden 
yaklaşık iki metre uzağında olmasına karşılık, WGS84 sisteminin başlangıç nok-
tası yerin merkezidir. Dolayısıyla bir öteleme söz konusudur. Başka bir faklılaşma 
ise yeryüzü üzerinde her iki sistemde temsil edilen iki nokta arasındaki mesafe 
değişir ve bundan dolayı bir ölçek değişimi söz konusudur.
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CBS yazılımlarına entegre edilmiş programlar yardımı ile datum dönüşümleri 
yapılabilmektedir. Ancak arka planda neler olduğunun bilinmesi birçok açıdan 
önemlidir. Datum dönüşümlerinin yapılabilmesi için kaynak datum ve hedef da-
tumda koordinatları bilinen ortak noktalara ihtiyaç vardır. Çünkü matematiksel 
bağıntılarla yapılacak olan dönüşüm işleminde kurulacak denklemlerde bilin-
meyen faktörlerin elde edilmesi ancak bu ortak noktalar sayesinde olmaktadır. 
Örneğin yedi parametreli bir dönüşümde yedi tane bilinmeyen vardır. Bu bilin-
meyenler ancak en az üç tane her iki sistemde koordinatı bilinen nokta varsa çö-
zülebilir. Yedi bilinmeyen için yedi denklem yazılacaktır. Her iki sistemde bilinen 
üç nokta kullanılarak 9 tane denklem yazmak mümkündür. Çünkü her bir nokta 
çifti için X, Y, Z koordinat değerleri için 3 ayrı denklem yazılır.

Dönüşüm işleminde kullanılan ortak nokta çiftleri yeryüzünde aynı konumu 
temsil etmelerine rağmen farklı sistemlerde elde edildikleri için koordinatları 
farklıdır. Datum dönüşümünde kullanılacak ortak noktaların dağılımı ve doğru-
luk hassasiyeti dönüşüm işleminin doğruluğu açısından en önemli faktörlerdir. 
Ortak noktalar ne kadar çok ve dönüşüm yapılacak alanı en iyi şekilde temsil 
ediyorsa dönüşüm işlemi o kadar iyi sonuç verecektir.

Koordinat dönüşüm işlerine kullanılacak ortak noktaların dağılımı ve koordinat doğ-
ruluğu ne kadar iyi olursa, o kadar doğru bir dönüşüm işlemi gerçekleştirmiş oluruz.

Dönüşüm işleminde kartezyen koordinatların kullanılması matematiksel ola-
rak dönüşümün modellenmesi açısından oldukça kolaylık sağlamaktadır. CBS 
yazılımlarında datum dönüşüm işleminde kartezyen koordinatların kullanıldığı 
iki yöntem vardır. Bunlar 3 parametreli ve 7 parametreli dönüşüm modelleridir 
(Helmert -Bursa-Wolf).

Üç Parametreli Dönüşüm Yöntemi
Üç parametreli dönüşüm bazı GPS alıcılarına entegre edilmiştir. Bu açıdan WGS84 
sistemindeki koordinatları mahalli koordinat sistemine dönüştürmek için kulla-
nılır. Ayrıca birçok standart CBS yazılımında bu yöntem vardır.

Üç parametreli dönüşüm yönteminde farklı datum eksenlerinin dönüklükle-
ri ve ölçek değişimi dikkate alınmaz. Sadece koordinat sistemlerinin başlangıç 
noktaları arasındaki kayıklık (öteleme) değerine göre dönüşüm yapılır (Şekil 
8.12). ∆X, ∆Y, ∆Z öteleme uzunlukları önceden her iki sistemde belirlenen ortak 
noktalar arasındaki ortalama farka göre belirlenir. Lokal (mahalli) bir datumdan, 
WGS84 datumuna dönüşüm formülü aşağıdaki gibidir.

 Xwgs84 = X'local+ ∆X 
 Ywgs84 = Y'local + ∆Y 
 Zwgs84 = Z'local + ∆Z 

burada;

 ∆X: Xwgs84 ile X'local eksenleri arasındaki öteleme (kayıklık)
 ∆Y: Ywgs84 ile Y'local eksenleri arasındaki öteleme (kayıklık)
 ∆Z: Zwgs84 ile Z'local eksenleri arasındaki öteleme (kayıklık)

ifade etmektedir
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ED50 datumunda koordinatları XED50 = 4235435.34; YED50 = 122324.52; ZED50 
= 732.23 olarak verilen bir noktanın, ED50’den WGS84 datumuna öteleme değer-
leri ∆X= -72.21; ∆Y= -80.24; ∆Z= -93.45 olarak verilmiştir. Bu noktanın WGS84 
sistemindeki koordinat değerleri nedir?

Çözüm: 
Xwgs84 = X'ED50+ ∆X  Xwgs84 = 4235435.34 + (- 72.21) = 4235363.13
Ywgs84 = Y'ED50 + ∆Y Ywgs84 = 122324.52+ (-80.24) = 122244.28 
Zwgs84 = Z'ED50 + ∆Z Zwgs84 = 732.23 + (-93.45) = 638.78

olarak hesaplanır.

WGS84 datumunda koordinatları Xwgs84 = 3564578.96; Ywgs84 = 243675.83; Zwgs84= 
810.75 olarak verilen bir noktanın, WGS84’den ED50 datumuna öteleme değerleri 
∆X= 125.74; ∆Y= 80.25; ∆Z= 102.37 olarak verilmiştir. Bu noktasının WGS84 siste-
minde koordinat değerleri nedir?

Üç parametreli dönüşüm, kaynak datum ile hedef datum arasındaki koordinat 
eksenlerini birbirine paralel kabul etmektedir. Bundan dolayı bu yöntem küçük 
alanları içeren dönüşüm işlemleri için uygulanabilir. Fakat büyük alanlar için ek-
sen dönüklükleri ve ölçek değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Büyük alanlardaki 
çalışmalarda kullanışlı bir yöntem değildir.

Üç parametreli dönüşümde, dönüklük ve ölçek değişiklikleri dikkatte alınmadığı 
için büyük alanların dönüşümlerinde kullanılması uygun olmaz. Böyle alanlarda 
yapılan dönüşümlerde yanlış sonuçlar çıkabilir.

Dönüşüm işleminin hassasiyeti kullanılan ortak nokta sayısı ile doğru orantı-
lıdır. Ortak noktaların sayısı fazla ve dönüşümü yapılacak alanı iyi temsil ediyorsa 
dönüşüm işlemi o kadar sağlıklı olacaktır.

Şekil 8.12

Üç parametreli 
dönüşüm

ÖRNEK 

1
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Yedi Parametreli Dönüşüm Yöntemi
Yedi parametreli dönüşüm yöntemi hem kullanılabilirliği hem de matematiksel 
olarak kolaylıkla modellenebilirliğinden dolayı günümüzde birçok dönüşüm işlem-
lerinde kullanılmaktadır. Temel olarak üç boyutlu koordinat sistemleri arasındaki 
dönüşüm işleminde kullanılan yedi parametreli dönüşüm Helmert veya Bursa-Wolf 
dönüşümü olarak da bilinir. Ayrıca 3 boyutlu benzerlik dönüşümü olarak da ad-
landırılmaktadır. Helmert dönüşümünü aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.

•	 Coğrafi	koordinatlar	kaynak	datumda	kartezyen	koordinatlarına	dönüştü-
rülür (Şekil 8.13a).

•	 Kartezyen	koordinatlara	elipsoid	değişiminden	kaynaklanan	eksen	ötele-
mesi uygulanır (Şekil 8.13b).

•	 Ölçek	farklığı	giderilir	(Şekil	8.13c).
•	 Eksenler	arası	kayıklıklar	düzeltilir	(Şekil	8.13d).
•	 Kartezyen	koordinatlar	hedef	datumdaki	Kartezyen	koordinatlara	dönüş-

türülür (Şekil 8.13e).
•	 Hedef	datumda	elde	edilen	kartezyen	koordinatlar	hedef	datumdaki	coğra-

fi koordinatlara dönüştürülür (Şekil 8.13e).

Yedi parametreli dönüşüm işlemi gerçekleştirilirken yedi tane parametre değe-
rinin bilinmesi gerekir. Bu parametre değerleri Kaynak Datum koordinat sistemi 
ile dönüşüm yapılacak hedef datum koordinat sistemi başlangıç noktaları arasın-
daki 3 öteleme, koordinat eksenleri arasındaki 3 dönüklük parametresi ve son 
olarak sistemler arasındaki ölçek faktörüdür.

Datum dönüşümleri arasındaki genel formül aşağıdaki gibidir. Burada konu-
nun daha iyi anlaşılması için formül WGS84 sisteminden ED50 sistemine dönü-
şüm şeklinde verilmiştir.

              i

Burada;
∆X : X eksenin başlangıcındaki öteleme (metre)
∆Y: Y ekseni başlangıç noktasındaki öteleme (metre)

Şekil 8.13

Yedi parametreli 
(helmert) 
dönüşümü
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∆Z : Z Başlangıç noktasındaki öteleme (metre)
ex : X eksenindeki dönüklük(derece, dakika, saniye)
ey : Y eksenindeki dönüklük (derece, dakika, saniye)
ez : Z eksenindeki dönüklük (derece, dakika, saniye)
k : ölçek faktörü (ppm)
k ölçek faktörü iki koordinat sistemi arasındaki ölçek değişiminin üç eksen 

etrafında da eşit olduğu kabul edilmektedir. X ekseninde ne kadar büyüme veya 
küçülme varsa diğer iki ekseninde aynı oranda büyümeye ve küçülmeye sahip 
olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen parametrelerin hesaplanabilmesi için en az üç adet her iki 
sistemde de bilinen ortak noktaya ihtiyaç vardır. En iyi dönüşümü sağlayabilmek 
için ortak nokta sayısının fazla olması ve alanı iyi temsil etmesi dönüşüm işlemi-
nin başarısını artırır.

Yedi parametreli (Helmert) dönüşümü için her iki koordinat sisteminde ortak olan 
en az üç koordinat bilgisine ihtiyaç bulunur.

Yedi parametreli dönüşüm için gerekli olan parametreler daha önceden hesap-
lanarak CBS yazılımlarına entegre edilmiştir. CBS yazılımı ile yapılacak bir dönü-
şüm işleminde sadece hangi datumdan hangisine dönüşüm yapılması gerektiğini 
seçmek ve bazı durumlarda dönüşüm yöntemini seçmek yeterli olmaktadır. Diğer 
tüm işlemler CBS programları veya özel yazılımlar tarafından yapılmaktadır. 

Bu dönüşüm ölçek, öteleme, dönüklük gibi dönüşüme etki eden tüm faktörleri 
dikkate aldığı için 3 parametreli dönüşüme göre oldukça etkili bir yöntemdir.

Yedi parametreli (Helmert) dönüşümü ölçek, öteleme ve dönüklük gibi parametre-
leri dikkate alarak dönüşüm işlemi yaptığından dolayı 3 parametreli dönüşüm yön-
temine göre daha etkili bir yöntemdir.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan ED50 datumundan WGS84 datumuna dönü-
şüm (Tablo 8.2) ve WGS84 datumundan ITRF96’ya dönüşüm için (Tablo 8.3) 
kullanılan 7 parametre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Parametreler ED50→WGS84

∆X -84.003	m

∆Y -102.319	m

∆Z -129.827	m

ex -0''.0183

ey 0''.0003

ez -0''.4738

k 1.0347	ppm

Tablo 8.2
ED50 datumundan 
WGS84 datumuna 
dönüşüm 
parametreleri
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Parametreler WGS8→ITRF96

X	ekseni	etrafındaki	dönüklük ex=0.1	(mas)

Y	ekseni	etrafındaki	dönüklük ey=-0.2	(mas)

Z	ekseni	etrafındaki	dönüklük ez=0.1	(mas)

X	ekseni	yönündeki	öteleme ∆X=0.0	(cm)

Y	ekseni	yönündeki	öteleme ∆Y=0.4	(cm)

Z	ekseni	yönündeki	öteleme ∆Z=0.6	(cm)

Ölçek k=-0.5	(ppb)

COĞRAFİ KONUMLANDIRMA
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde altlık olarak kullanılan haritaların çoğu taranmış paf-
talardan, hava fotoğrafları veya uydu görüntülerinden elde edilmektedir. Elde 
edilen bu haritalar raster formatında olan haritalardır. Bu haritalar CBS ortamına 
aktarıldıklarında haritalar üzerindeki konum bilgileri yeryüzündeki konum bilgi-
lerinden tamamen farklıdır. Başka bir ifade ile bahsedilen haritalar yeryüzündeki 
gerçek konumlarını göstermemektedir. Bu haritaların CBS’de altlık olabilmeleri 
için yeryüzünde gerçek konumlarına taşınması ve projeksiyon sisteminin be-
lirlenmesi gerekmektedir. CBS için kullanılacak altlık haritaların yeryüzündeki 
gerçek konumlarını bildiren koordinat sistemlerine taşınması işlemine coğrafik 
konumlandırma veya rektifikasyon (rectification) denir. 

Coğrafik konum-
landırma işlemi CBS 
yazılımlarında entegre 
edilmiş matematiksel 
dönüşüm yöntemle-
ri ile yapılmaktadır. 
Dönüşüm işlemi raster 
haldeki uydu görüntüsü, 
taranmış pafta ve hava 
fotoğraflarının koordi-
nat sistemleri ile yeryü-
zünde olması gereken 
konumları bildiren ger-
çek koordinat sistemleri 
arasında yapılmaktadır. 
Dönüşüm işleminin ya-
pılabilmesi için her iki 
sistemde koordinatları 
bilinen ortak noktalara 

ihtiyaç vardır. Örneğin aşağıda verilen taranmış bir paftayı gerçek konumlarına 
taşımak için bu paftanın raster haldeki piksel koordinatları bilgisayar tarafından 
belirlenmektedir. Pafta hem bilgisayar tarafından atanan piksel koordinatı ve ger-
çek koordinatları bilinen köşe noktalarını (1, 2, 3, 4 olarak verilen) kullanarak 
piksel koordinatları gerçek koordinatlarına dönüştürülür (Şekil 8.14).

Tablo 8.3
WGS84 
Datumundan 
ITRF96 datumuna 
dönüşüm 
parametreleri

Şekil 8.14 

Pafta 
koordinatlarını 
gerçek 
koordinatlarına 
dönüştürmek için 
kullanılan ortak 
noktaların gösterimi
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Dönüşüm işlemlerinde kullanılan başlıca yöntemler Benzerlik dönüşümü ve 
Affin dönüşüm yöntemleridir. Bu bölümde bu dönüşüm yöntemleri ile ilgili bil-
giler verilecektir.

İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümü
Benzerlik dönüşümleri dönüşüm işleminden sonra şekillerin geometrik olarak 
şekillerini korudukları dönüşüm işlemleridir. Örneğin bilgisayar ortamına tara-
narak aktarılan bir paftada bulunan dikdörtgen şeklindeki bir parsel dönüşüm 
işleminden sonra yine dikdörtgen şeklinde kalması benzerlik dönüşümüne bir 
örnektir. Benzerlik dönüşümünde düzgün geometrik şekillerin alanı eşit oranda 
büyür veya küçülür. Dönüşüm işleminden sonra alanlar veya çizgisel nesnelere ait 
uzunluklar değişebilir ama geometrik olarak şekiller korunur.

İki boyutlu benzerlik dönüşümünden sonra geometrik şekiller korunur.

Benzerlik dönüşümü iyi anlamak için taranmış bir paftamız olsun bu paftamızın 
koordinat sisteminin XY koordinat sistemi olduğunu kabul edelim ve bu paftanın 
yeryüzündeki koordinat sistemi X'Y' koordinat sistemi olsun (Şekil 8.15). Benzerlik 
dönüşümü kullanarak XY taranmış pafta koordinatlarını X'Y' gerçek koordinat sis-
temine dönüştürülmesi içi gerekli benzerlik dönüşümü işlemi aşağıdaki gibidir.

Benzerlik dönüşümünün genel formülü aşağıdaki gibidir.
X'= m*X*cose - m*Y*sine + c
Y'= m*X*sine + m*Y*cose + d
Formüldeki terimler aşağıdaki gibidir;
X',Y': A noktasının gerçek koordinatları,
X, Y: A noktasının pafta koordinatları
e : Koordinat sistemleri arasındaki dönüklük açısı 
c: X ekseninde X' eksenine yapılacak öteleme miktarı
d: Y ekseninden Y' eksenine yapılaması gereken öteleme miktarı
m: ölçek faktörü (koordinat sistemleri arasındaki büyüme veya küçülme oranı)
Formülü biraz daha basite indirgemek için
a= m*cose 
b= m*sine 
olarak belirlenirse benzerlik dönüşüm formülü aşağıdaki gibi olur.
X'= a*X - b*Y + c
Y'= a*Y + b*X + d 
şeklinde olur. 

Şekil 8.15

İki boyutlu 
benzerlik dönüşümü
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Benzerlik dönüşümünde 1 ölçek faktörü (m), 1 dönüklük açısı (e), 2 eksenler 
arasında öteleme (c, d) olmak üzere toplam 4 adet bilinmeyen parametre vardır. 
Bu dört bilinmeyen 4 parametrenin hesaplanması için her iki sistemde de ko-
ordinatları bilinen en az iki noktaya ihtiyaç vardır. 4 adet bilinmeyen için 4 ayrı 
denklem yazılması gerekmektedir. Her iki sistemde koordinatları bilinen 2 nokta 
kullanılarak 4 denklem yazılabilir. 

Dönüşüm işleminin doğruluğunun artması için dönüşümde kullanılacak or-
tak nokta koordinatlarının sayısını artırmak gerekir. Örneğin elimizde 4 tane 
ortak nokta olsa, bu dört ortak nokta ile 8 tane denklem yazmak mümkündür. 
Nokta sayısının fazla olması fazla denklem yazılmasına olanak tanır. Bilinmeyen 
parametreler bu farklı denklem sistemleri kullanılarak farklı yollardan çözülebilir, 
böylelikle dönüşümün doğruluğunun denetimi yapılmış olur.

Oluşturulacak bir CBS projesinde altlık olarak kullanılacak hava fotoğrafı üzerin-
deki bir P noktasının koordinatları X = 200 m, Y = 100 m ve projede kullanılacak 
koordinat sistemi ile fotoğraf koordinat sistemi arasındaki benzerlik dönüşümü pa-
rametreleri a = m*cosf = 3, b = m*sinf = 4; c = +45 d= +32 olduğuna göre P noktası-
nın projede kullanılacak koordinat sistemindeki koordinatları nedir?

İki Boyutlu Affin Dönüşümü
Benzerlik dönüşümünde dönüşümü yapılacak nesnelerin geometrik şekillerinin 
bozulmadığını ve her iki eksen yönünde de ölçek değişimin sabit olduğu kabul 
edilmektedir. Ancak kağıt üzerinde bulunan paftalar, fotoğraflarda zaman içer-
sinde bozulmalar olmaktadır. Bunlara birde taramalar sonucu oluşan bozulma-
lar eklendiğinde altlık olarak kullanılacak haritalarda her iki eksen yönünde de 
bozulma olacaktır. İki eksen yönünde değişim olacağından iki farklı koordinat 
sistemi arasında dönüşüm yapılırken Affine dönüşümü uygulanır (Şekil 8.16).

2

Şekil 8.16 

Affin dönüşümü
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Affin dönüşümünü daha iyi kavraya bilmek için yukarıdaki şekli bir CBS uy-
gulamasına uyarlayalım. X'Y' koordinat sistemi ile gösterilen koordinat sistemi 
bizim bir CBS projemizde kullanacağımız hava fotoğrafının koordinat sistemi 
olduğunu varsayalım. XY eksenleri ile temsil edilen koordinat sisteminin de pro-
jemizde kullanacağımız hava fotoğrafındaki nesnelerin gerçekte olması gereken 
koordinat sistemini temsil ettiğini kabul edelim. 

Buna göre;
Xp, Yp: P noktasının X Y koordinat sistemlerindeki koordinatları (gerçek ko-

ordinat sistemi)
X'p, Y'p: P noktasının X' Y' koordinat sistemlerindeki koordinatları (fotoğraf 

koordinat sistemi)
ex: X ve X' eksenleri yönündeki dönüklük açısı,
ey: Y ve Y' eksenleri yönündeki dönüklük açısı,
mx: X ve X' eksenleri arasındaki ölçek faktörü (ölçek değişimi: büyüme veya 

küçülme),
my: Y ve Y' eksenleri arasındaki ölçek faktörü (ölçek değişimi: büyüme veya 

küçülme),
∆X: X' ekseninin başlangıç noktasından X eksenine olan öteleme (kayıklık) 

miktarı,
∆Y: Y' ekseninin başlangıç noktasından Y eksenine olan öteleme (kayıklık) 

miktarı,
olarak tanımlanır.
Buradan affin dönüşümünün denklemleri;
Y = my*cos ey*Y' + mx*sin ex*X' + ∆Y
X = -my*sin ey*Y' + mx*cos ex*X' + ∆X 
olur.
Buradan denklemi kısaltmak için;
a = my*cos ey 
b = mx*sin ex 
d = -my*sin ey 
e = mx*cos ex 
olarak alınırsa denklemler aşağıdaki gibi olur.
Y = a*Y' + b*X' + ∆Y
X = d*Y' + e*X' + ∆X 
CBS projelerinde altlık olarak kullanılan taranmış pafta, hava fotoğrafı gibi 

haritalar gerek kağıt halinde olduklarından gerekse tarama işlemleri esnasında 
bozulmalara uğramaktadır. Bundan dolayı, CBS projesinde altlık olarak kullanıl-
dıklarında yeryüzünde olmaları gereken koordinatlara dönüşüm yapılırken her 
iki eksenin başlangıç noktaları arasındaki kayıklıkları (ötelemeleri), her iki ek-
sende meydan gelen eksen açı dönüklüklerini ve her iki eksen yönünde olan ölçek 
değişimi faktörlerini gidermek için affin dönüşümü uygulanır. Affin dönüşümü, 
uygulanması ve hata oranlarını gidermesi açısından benzerlik dönüşümüne göre 
daha etkili bir dönüşüm sistemidir.

Affin dönüşümünde dönüşüm parametreleri iki eksenin başlangıç noktaların-
da meydana gelen kayıklıklar (∆Y, ∆X), iki eksen doğrultusunda meydana gelen 
ölçek değişimi (my, mx) ve her iki eksende oluşan eksen dönüklükleri (ey, ex) ol-
mak üzere toplam 6 tanedir. Bu altı parametrenin hesaplanması için her iki koor-
dinat sisteminde koordinatları bilinen en az üç noktaya ihtiyaç vardır. Her nokta 
çifti kullanılarak 2 denklem yazılabildiğinden, 3 adet nokta çiftinden 6 denklem 
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yazılabilir. Bundan dolayı parametrelerin hesaplanması için ortak olan üç nok-
ta dönüşüm parametrelerinin hesaplanmasında kullanılır. Ortak nokta çiftinin 
üçten fazla olması dönüşüm işleminin kontrolü ve daha hassas yapılması için 
önemlidir. Bundan dolayı genellikle dönüşüm işlemlerinde üç ortak noktadan 
fazla nokta kullanılır.

CBS projesine altlık olması için kullanılan taranmış bir harita üzerindeki bir A nok-
tasının koordinatları X'= 1000 m Y' =1200 m olarak verilmektedir. Pafta koordinat-
larından paftanın yeryüzündeki gerçek koordinatlarını gösteren koordinat sistemi-
ne dönüştürülmesinde dönüşüm için kullanılacak affin dönüşüm parametreleri a 
= my*cos ey = 0,5; b = mx*sin ex= 1,2; d = -my*sin ey = 0.4; e = mx*cosex = 2; ∆Y = 
+120 m, ∆X=+95 metre olarak verildiğine göre A noktasının yeryüzündeki gerçek 
koordinatlarını ne olur.

3
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Özet

Haritalar ile ilgili genel kavramları tanımak.
 Haritayı doğru kullanmak ve üzerindeki bilgi-
lerden yararlanabilmek için haritalar ile ilgili temel 
kavramları bilmek gerekir. Harita; yeryüzünün bir 
parçasının ya da tamamının gökyüzünden kuşba-
kışı görünümünün matematik yöntemlerle küçül-
terek ve üzerine özel işaretler koyarak iki boyutlu 
bir düzlem üzerine çizilmiş halindir. Ölçeksiz bir 
harita düşünülemez. Ölçek; harita üzerinde bulu-
nan iki nokta arasındaki uzunluğun gerçek dünya-
da bu iki nokta arasındaki uzunluğa oranı ile ifade 
edilir. Haritanın çizim alanı içerisinde bulunan işa-
ret ve sembollere ise harita anahtarı (lejant) denil-
mektedir. Haritalar her zaman kuzey yönü referans 
alınarak çizilir. Haritalarda kuzey yönü genellikle 
kuzey oku ile gösterilir.

Türkiye’de kullanılan belli başlı datumlar hakkın-
da bilgi sahibi olmak.
 Datum, yeryüzünün ölçülmesi için referans se-
çilen yüzeyleri tanımlayan, bu yüzeylerin baş-
langıç noktalarını ve boyutlarını belirleyen ma-
tematik modellerdir. Ülkemizde kullanılan ve 
referans alınan üç temel datum vardır. Bunlar; 
ED50 (European Datumu 50), WGS84 (World 
Geodetic System 84) ve ITRF (International 
Terrestrial Referans Frame) sistemi tarafından 
kullanılan GRS80 datumlarıdır. ED50 datumun-
da referans elipsoidi olarak uluslararası (interna-
tional) elipsoidi alınmıştır. Referans sisteminin 
başlangıç meridyeni Greenwich meridyenidir 
ve büyük eksen yarı çapı a=6378 388 m; küçük 
eksen yarıçapı b=6356911,9461; elipsoid basık-
lığı f=1/297 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde 
2001 yılına kadar Harita Genel Komutanlığı ta-
rafından üretilen askeri ve sivil amaçlı 1/25000, 
1/50000 ve 1/100000 ölçekli topografik haritalar 
ED 50 koordinat sistemine (datum) göre üretil-
miştir. WGS84 sistemi ABD savunma bakanlı-
ğı tarafından, GPS ölçümlerinde kullanılmak 
üzere geliştirilen yer merkezli ve dünya çapında 
kullanılabilen bir sistemdir. Uluslar arası Yersel 
Referans sistemi (ITRF) WGS84 gibi yer mer-
kezli, referans elipsoidi olarak GRS80 elipso-
idini kullanan ve dünya çapında kullanılan bir 
sistemdir. Ülkemizde ulusal ağların diğer küre-
sel ağlarla bağlantısını sağlamak için CORS-TR 

(TUSAGA-Aktif: Aktif Türkiye Ulusal Sabit GPS 
Ağı) kurulmuştur. Bu ağada bulunan GPS istas-
yon noktaları, ITRF96 ve ITRF2005 sistemleri 
kullanmaktadır. Türkiye’de yapılan ölçümler bu 
ağa bağlı olarak yapılmaya başlanmıştır.

Datum ve koordinat dönüşümleri hakkında bilgi 
sahibi olmak.
 Coğrafi Bilgi Sistemleri farklı meslek disiplin-
lerinin ürettiği altlık haritaları kullanmaktadır. 
Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir 
arada çalışabilmesi için ortak bir sisteme ihtiyaç 
vardır. Ancak, elde edilen veriler her zaman aynı 
sistemde olmamaktadır. Bundan dolayı farklı 
koordinat sistemlerinden elde edilen verilerin 
tek bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Koordinat dönüşümleri aynı datumda nesnele-
rin konumlarına ait koordinatların birbiri ara-
sında dönüşümüdür. Genel olarak bir datum da 
iki farklı koordinat sistemi tanımlanır. Bunlar 
coğrafi koordinat ve kartezyen koordinatlardır. 
Koordinat dönüşümü bu iki koordinat sistemi 
arasındaki dönüşümü ifade eder. Örneğin; ED50 
datumunda coğrafi koordinatların yine aynı da-
tumda kartezyen koordinatlarına dönüştürül-
mesi işlemi bir koordinat dönüşümüdür. Datum 
dönüşümleri verilerin üretildiği kaynak datum-
dan başka bir datuma dönüştürülmesi işlemidir. 
CBS yazılımlarına entegre edilmiş programlar 
yardımı ile datum dönüşümleri yapılabilmek-
tedir. Datum dönüşümlerinin yapılabilmesi için 
kaynak datum ve hedef datumda koordinatları 
bilinen ortak noktalara ihtiyaç vardır. Dönüşüm 
işleminde kartezyen koordinatların kullanılması 
matematiksel olarak dönüşümün modellenmesi 
açısından oldukça kolaylık sağlamaktadır. CBS 
yazılımlarında genel olarak iki datum dönüşüm 
yöntemi vardır. Bunlar 3 parametreli ve 7 para-
metreli dönüşüm modelleridir (Helmert -Bursa-
Wolf).

1
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3
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Coğrafi konumlandırma hakkında bilgi sahibi 
olmak.
 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde altlık olarak kul-
lanılan haritaların çoğu taranmış paftalardan, 
hava fotoğrafları veya uydu görüntülerinden 
elde edilmektedir. Elde edilen bu haritalar ras-
ter formatında olan haritalardır. Bu haritalar 
CBS ortamına aktarıldıklarında haritalar üze-
rindeki konum bilgileri yeryüzündeki konum 
bilgilerinden tamamen farklıdır. Başka bir ifa-
de ile bahsedilen haritalar yeryüzündeki gerçek 
konumlarını göstermemektedir. Bu haritaların 
CBS’de altlık olabilmeleri için yeryüzünde ger-
çek konumlarına taşınması ve projeksiyon siste-
minin belirlenmesi gerekmektedir. CBS için kul-
lanılacak altlık haritaların yeryüzündeki gerçek 
konumlarını bildiren koordinat sistemlerine ta-
şınması işlemine coğrafik konumlandırma veya 
rektifikasyon (rectification) denir. Coğrafik ko-
numlandırma işlemi CBS yazılımlarında entegre 
edilmiş matematiksel dönüşüm yöntemleri ile 
yapılmaktadır. Dönüşüm işlemlerinde Benzerlik 
dönüşümü ve Affin dönüşüm kullanılan başlıca 
yöntemlerdir.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi harita ile ilgili kavramlar-
dan değildir?

a. Ölçek
b. Nesne
c. Lejant
d. Kuzey oku
e. Pafta

2. Aşağıdakilerden hangisi pafta üzerinde yer almaz?
a. Pafta resim alanı
b. Pafta çerçevesi
c. Topoloji yapısı
d. Pafta kenarı
e. Pafta kenar bilgileri

3. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekline ilişkin 
kavramlardan değildir?

a. Geoid
b. Elipsoid
c. Küremsi
d. Jekül
e. Düzlem

4. Aşağıdakilerden hangisi elipsoid modeli değildir?
a. Konik
b. WGS84
c. GRS80
d. WGS72
e. Clarke

5. Aşağıdakilerden hangisi ITRF sisteminin kullandı-
ğı elipsoid modelidir?

a. WGS84
b. WGS72
c. Clarke
d. ED50
e. GRS80

6. Aşağıdakilerden hangisi üç parametreli dönüşüm 
yönteminin özelliği değildir?

a. Kaynak datum ile hedef datum arasındaki koor-
dinat eksenleri birbirine paralel kabul edilir.

b. Dönüşüm işleminde eksen dönüklükleri dikka-
te alınmaz.

c. Dönüşüm işleminde ölçek değişimi dikkate alınmaz.
d. Koordinat sistemlerinin başlangıç noktaları 

arasındaki kayıklık (öteleme) dikkate alınmaz.
e. Büyük alanlarda kullanılması uygun değildir.

7. Aşağıdakilerden hangisi yedi parametreli dönüşüm 
yönteminde kullanılan parametrelerden biri değildir?

a. X eksenin başlangıcındaki öteleme 
b. Y ekseni başlangıç noktasındaki öteleme
c. X ve Y eksenleri arasındaki semt açısı
d. X eksenindeki dönüklük
e. Y eksenindeki dönüklük

8. Aşağıdakilerden hangisi yedi parametreli dönüşüm 
yönteminde kullanılan parametrelerden biri değildir?

a. Z Başlangıç noktasındaki öteleme
b. Helmert çarpanı
c. Y eksenindeki dönüklük
d. Z eksenindeki dönüklük
e. Ölçek faktörü

9. Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu benzerlik dö-
nüşümü ile ilgili değildir?

a. İki boyutlu benzerlik dönüşümünden sonra ge-
ometrik şekiller korunmaz.

b. Benzerlik dönüşümünde ölçek faktörü bilinme-
yen parametredir.

c. Benzerlik dönüşümünde dönüklük açısı (e) bi-
linmeyen parametredir.

d. Benzerlik dönüşümünde eksenler arasında öte-
leme bilinmeyen parametredir.

e. Dönüşüm parametrelerinin hesaplanması için 
her iki sistemde de koordinatları bilinen en az 
iki noktaya ihtiyaç vardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Affine dönüşümü ile ilgili 
değildir?

a. İki eksenin başlangıç noktalarında meydana 
gelen kayıklıklar (∆Y, ∆X) affin dönüşümünde 
kullanılan parametrelerdendir.

b. Affin dönüşümü, uygulanması ve hata oranları-
nı gidermesi açısından benzerlik dönüşümüne 
göre daha etkili bir dönüşüm sistemidir.

c. Ölçek değişimi (my, mx) affin dönüşümünde 
kullanılan parametrelerdendir.

d. Eksen dönüklükleri affin dönüşümünde kulla-
nılan parametrelerdendir.

e. Affine dönüşümünün yapılabilmesi için her iki 
koordinat sisteminde ortak olan en az 2 noktaya 
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Okuma Parçası
Tarayıcılar İle Taranmış Paftaların 
Sayısallaştırılması ve Hatalarının Giderilmesi
Bir yandan tarayıcı fiyatlarının ucuzlaması, diğer yan-
dan bilgisayar ana belleklerinin ve disk kapasitelerinin 
artması sonucunda taranmış resimler üzerinde sayısal-
laştırma işlemleri (heads up digitizing) oldukça yaygın-
laşmış, sayısallaştırıcı (digitizer) kullanımı azalmış ve 
neredeyse tamamen ortadan kalma noktasına gelmiştir.
Bu yazıda tarayıcılar ile taranmış olan resimler ile sa-
yısallaştırılmasındaki yöntemlere değinilerek, ortaya 
çıkan sorunların giderilmesi üzerinde durulacaktır.
Tarayıcılar ile taranan paftalarda ortaya çıkan 
tarama hataları:
Bir pafta tarayıcı ile tarandığında paftanın büyüklüğü-
ne ve tarama duyarlığına göre değişen boyutta bir re-
sim elde edilir. Bu resim yaygın olarak kullanılan TIF, 
JPG, BMP veya benzeri bir formatta kaydedilir. Gerek 
mülkiyet haritaları ve gerekse halihazır vb. diğer hari-
taların sayısallaştırmada istenilen sonuçları verebilme-
si için 300 dpi veya daha yüksek duyarlıkta taranma-
sında yarar vardır.
Tarayıcı ile taranan resimlerin boyutları ile olması gere-
ken boyutları karşılaştırıldığında, paftanın eğri yerleşti-
rilmesinin dışında daha başka nedenlerle de boyutlarının 
olması gerekenden farklı olduğu görülebilir. Bu neden-
lerden en önemlileri ise kullanılan tarayıcıların hareketli 
kısımlarının zamanla yıpranması ile tarama sırasında 
paftanın kontrol dışı hareket etmesi olarak gösterilebilir.
Özellikle astrolon ve benzeri paftalar silindirik tarama 
yapan tarayıcıların bir tarafından takılıp öte tarafına 
doğru hareket ettiği sırada tarayıcının tekerleklerinin 
aşınması, tekerlek veya pafta yüzeyine yapışan toz ve 
benzeri maddeler, paftanın ağırlığından dolayı kayma-
sı gibi faktörlerin etkisine “paftanın yürümesi” ifadesi-
ni kullanabiliriz.
Resim üzerinden karelajlar arasındaki enine ve boyuna 
piksel sayıları ölçüldüğünde paftanın yürümesinden 
dolayı ortaya çıkan hatalar rahatlıkla görülebilir. Eğer 
taranmış olan pafta astrolon, polyester gibi boyut de-
ğiştirmeyen bir altlık ise bir karelajdaki enine ve boyu-
na piksel sayılarının eşit olması gerekmektedir.
Tarama sırasında paftanın yürümesi her iki kenar-
da eşit oranda olmayabilir. Eğer her iki kenarda eşit 
oranda yürüme olursa, karelajların dikliği bozulmaz. 
Sadece kare yerine dikdörtgen haline gelir. Yürüme eşit 
oranda olmaz ise karelajların köşe açıları değişir, yani 
diklik kaybolur.

Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı resimlerin 
sayısallaştırılmasında dönüşüm ortalama hataları bek-
lenen değerlerin üzerinde çıkmaktadır. Dönüşüm or-
talama hatalarının küçültülmesi ve sayısallaştırmanın 
daha sağlıklı olarak yapılması için resim dosyalarının 
bir takım işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.
Resimlerin sayısallaştırılması:
Tarayıcılar ile taranmış olan resimler ile sayısallaştırma 
genel olarak iki şekilde yapılabilir:
1. Resim dosyası üzerinde doğrudan sayısallaştır-

ma yapılır (manuel veya otomatik vektörizasyon). 
Elde edilen koordinatlar “resim koordinatları” dır. 
Sayısallaştırma işlemleri bittikten sonra elde edilen 
veriler affine veya helmert dönüşümlerinden biri ile 
pafta koordinat sistemine dönüştürülür.

2. Resim dosyası pafta koordinat sistemine oturtulur 
(register edilir) ve pafta koordinat sisteminde sayı-
sallaştırma yapılır.

Resim koordinatları ile sayısallaştırma:
Bu yöntemde, resim ekrana getirilerek resim koordinat 
sisteminde sayısallaştırma yapılır. Bu durumda resmin 
sol alt köşe koordinatları (veya bazı yazılımlarda sol üst 
köşe koordinatları) 0, 0 olmakta, diğer köşeler ise res-
min boyutlarına göre değer almaktadır.
Resim koordinatları ile üretilen verilerin pafta koordi-
nat sistemine dönüştürülmesi için dönüşüm yapılması 
gereklidir. Yaygın olarak kullanılmakta olan helmert 
ve affine dönüşümleri bu amaçla da kullanılabilir. 
Yukarıda sözü edilen hatalar söz konusu değilse uygun 
sayıda ortak nokta seçilmek suretiyle her iki dönüşüm 
yöntemi ile dönüşüm yapılabilir. Eğer pafta yürümesi 
ve benzeri hatalar söz konusu ise helmert dönüşüm 
bu hataları giderememektedir. Dönüşüm için ne kadar 
fazla nokta seçilirse seçilsin helmert dönüşüm yetersiz 
kalmaktadır. Bu durumda affine dönüşüm kaçınılmaz-
dır. Resimde burulma veya benzeri bir hata olduğu tes-
pit edilirse bu durumda projektif dönüşüm yolu dene-
nebilir. Ancak, en iyi yol daraltılmış alanlarda bağımsız 
işlem yaparak birleştirmektir. Diğer bir ifade ile karelaj 
aralıkları ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Pafta koordinat sistemine resmi oturtarak 
sayısallaştırma:
Bu yöntemde, sayısallaştırılacak olan resim ilk olarak 
pafta koordinat sistemine oturtulmaktadır. Birçok ya-
zılımda bu işlem “register” olarak tanımlanmaktadır. 
Bu işlem için pafta üzerinde koordinatı bilinen en az 3 
nokta (ortak nokta) esas alınmaktadır. Girilen noktala-
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rın pafta koordinatları ile resim koordinatları arasında 
helmert veya affine dönüşüm uygulanarak resmin paf-
ta koordinat sistemine göre köşe koordinatları hesap-
lanmakta ve ona göre oturtulmaktadır.
Oturtma işlemi için yapılan dönüşüm sırasında yazı-
lımları kullanan operatörlerin en çok karşılaştıkları 
sorun ise, dönüşüm ortalama hatası küçük çıkmasına 
karşın, imleç bilinen noktalar üzerine götürüldüğünde 
elde edilen koordinat değerlerinin ortalama hatadan 
daha fazla hata içermesidir. Bunun nedeni, yukarıda 
ifade edilen tarama hatalarının yok edilmeden oturtma 
işlemi yapılmasıdır.
Bir resim dosyasında tarama hatası olup olmadığını en 
kolay yoldan anlamak için aynı ortak noktalar ile yapı-
lan affine ve helmert dönüşüm ortalama hatalarını kar-
şılaştırmak yeterlidir. Tarama hataları yok ise affine ve 
helmert dönüşüm ortalama hataları birbirine oldukça 
yakın çıkmaktadır. Tarama hataları var ise helmert dö-
nüşümün ortalama hatası affine dönüşümün ortalama 
hatasından fark edilecek derecede büyük çıkmaktadır 
(hatanın miktarına bağlı olarak birkaç kat daha büyük 
çıkabilmektedir).

Kaynak:  http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/
UV58_b5dca501ee1e6d8_ek.pdf

1. b Yanıtınız yanlış ise “Harita İle İlgili Genel Kav-
ramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “Harita İle İlgili Genel Kav-
ramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Dünyanın Şekline İlişkin 
Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyanın Şekline İlişkin 
Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Kullanılan Belli Baş-
lı Datumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Datum ve Koordinat Dönü-
şümleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Datum ve Koordinat Dönü-
şümleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Datum ve Koordinat Dönü-
şümleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Koordinatlandır-
ma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Koordinatlandır-
ma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
X WGS84 = X' ED50+ ∆X → X' ED50 = X WGS84 − ∆X → 
3564578.96 - 125.74 = 3564453.22
Y WGS84 = Y' ED50 + ∆Y → Y' ED50 = Y WGS84 − ∆Y → 
243675.83 - 80.25 = 243595.58
Z WGS84 = Z' ED50 + ∆Y → Z' ED50 = Z WGS84 − ∆Z → 
810.75 - 102.37 = 708.38

Sıra Sizde 2
Benzerlik dönüşümüne ilişkin genel denklemler;
X' = a*X - b*Y + c
Y' = a*Y + b*X + d 
X' = 3*200 - 4*100 + 45 = 245 m
Y' =3*100 + 4*200 + 32 = 1132 m olarak hesaplanır.

Sıra Sizde 3
Affin dönüşüm denklemleri;
Y = a*Y' + b*X' + ∆Y
X = d*Y' + e*X' + ∆X 
Olduğundan verilenler yerine yazılarak çözüm gerçek-
leştirilir.
Y = 0,5*1200 + 1,2*1000 + 120 = 1920 m 
X = 0,4*1200 + 2*1000 + 95 = 2575 m 
olarak hesaplanır.

Datums and Map projections For Remote Sensing, 
GIS, and Surveying. Jonathan Iliffe department of 
Geomatic Engineering University College London.

Basic GIS coordinates, CRC press Taylor& Francis 
Group,second Edition, Jan Van Sickle

Geodesy, Datums, Map Projections, and Coordinate 
Systems 

 (http://www.paulbolstad.net/3rdedition/samplec-
haps/chapter3_sample.pdf)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılan Haritalar, 
Projeksiyonlar ve Referans Sistemleri işlem 
Şirketler Grubu HRT. (ftp://ftp.islem.com.tr/islem/
DOKUMAN/Harita.pdf)

Haritanın Tanımı Özellikleri, Sınıflandırmalar 
 (http://www.hgk.msb.gov.tr/hgk/genel/genelhari-
tacilik.pdf)

Topografik Haritaların Yapımı ve Sunumunda Pafta 
içerikli İşaretler Tablosu Kullanımı B.Çetinkaya, 
S.Aslan, Y.S. Şengün, O.N.Çobankaya TMMOB 
Harita Kadastro Mühendisler Odası 11. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan, 
Ankara

http://www.kartografie.nl/geometrics/coordinate%20
transformations/coordtrans.html

http://www.geo.hunter.cuny.edu/mp/choose.html
http://kartoweb.itc.nl/geometrics/map%20projecti-

ons/body.htm
jeodezide Kullanılan Bazı Koordinat Dönüşümlerinin 

Programlanması Fuat BAŞÇİFTÇİ, Cevat İNAL
Nokta Konum Duyarlıklarının İki ve Üç Boyutlu 

Koordinat Dönüşümüne Etkisi. Bayram Turgut, 
Cevat İnal 

 ( w w w . h a r i t a . s e l c u k . e d u . t r / a r s i v /
calistay2003/18turgut_inal.pdf)

AVRUPA DATUMU 1950 (ED-50) İLE TÜRKİYE 
ULUSAL TEMEL GPS AGI 1999 (TUTGA-99) 
ARASINDA DATUM DÖNÜŞÜMÜ Orhan Fırat, 
Onur LENK (http://www.hgk.msb.gov.tr/harita-
lar_projeler/bildiriler/jeodezi/makale%28pdf%29/
jeo_tek_bil4.pdf)

http://www.hkmo.org.tr/hakkimizda/meslegimiz/ha-
ritalarda_projeksiyon_kavrami.php

Yararlanılan ve Başvurulabilecek  
Kaynaklar




