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ABSTRACT 

The requirement for land properties has been rapidly growing and their 

values have been increasing accordingly. In this case, long term benefits can 

be saved by using effective public control mechanisms, there occurs many law

suits on claims between individuals or between the individuals and the state 

or public or private sector. The increase of these claims makes it difficult 

to finalise those lawsuits in a short time. For such lawsuits, the aerial pho

tographs and maps become very important information sources and when used wi

dely and intelligently they shorten their evaluation periods. 

Thes paper is introducing the aerial photographs and maps in a multidirec

tional approach and expressing their effectiveness on solving the problems 

mentioned above. In addition, the advantages, importance and superiority of 

the Geographic Informations Systems are examined in this context. 

OZET 

Ta§~nmaz mal statlislindeki top raga olan gereksinim h~zla artmakta ve dege

ri de 0 oranda ylikselmektedir. Bu durumda uzun donemli toplum yararlar~ ancak 

etkin bir kamu denetimi ile korunabilecektir. Kamu denetim mekanizmas~n~n dev

reye girmesiyle; ki§iler aras~, ki§i ile devlet ya da kamu ve ozel sektor ara

s~nda hak talebini konu alan hukuki davalar ortaya ~~kmakta ve bunlar~n ~ogal

mas~yla sozkonusu davalar~ h~zla sonu~land~rma olanag~ gittik~e zorla§makta

d~r. t§te bu davalar i~in gerekli ve onemli bilgi kaynaklar~ aras~nda hava fo

tograflar~ ve haritalar ba§ta gelmekte, yayg~n ve planl~ kullan~lmas~ durumun

da, konu olan davalar~n sonu~land~r~lmas~na h~z katmaktad~r. 

(*) Bu yaz~ Mallye Bakanl~g~ Milli Eml4k Genel MudUrlugUnce, Kontrolorler ve 

tl Milli Eml4k Mudurleri i~in 4-11 May~s (Marmaris) ve 4-12 Eylul (Ayval~) 

tarihlerinde duzenlenen seminerlerde bildiri olarak sunulmu~tur. 

-~-



Bu yaz1da bava fotograflar1 ve baritalar ~ok yonlU bir yakla§1m ~er~eve

sinde tan1t1lmaya ~aI1§1Iarak sozU edilen soranlar1n ~ozUmUndeki etkinligi 

anlat1lmaya ~aI1§1Im1§t1r. Ayr1ca bu yakla§1m ~er~evesinde CoSrafi Bilgi Sis

temlerinin yeri. onemi ve soruna koklU ~ozUm getirmedeki ustunluSu konusunada 

yer verilmi§tir. 

1. GtRtS 

In&ano8lunun geli§im sUreci i~erisinde bareket noktas1n1 olu§turan temel 

ilke, t~plu ya~am zorunluluSu ve buna ko§ut olarak doSay1 olabildiSince ta

n1ma ve onu dUzenleme ~aI1,malar1d1r. lnsan ya§ant1s1n1n istenen dUzeyde yU

rUtUlebilmesi i~in sUrdUrUlen bu ~aI1§ma zincirinin ber balkas1 ~e§itli ne

denlerle kar§1Ia§1Ian s9runlar1n ~6zUmU ile 6rUlmU§tUr. Bu sorunlardan biri 

de ta§1nmaz mal niteliSindeki toprak ve bunun Uzerinde yer alan diSer ta§1n

mazlarla birlikte ortaya ~1kan mUlkiyet kavram1d1r. 

lnsan i~in topraksorunu. do~u§u ile ba§lar ve nUfusun ~0~almas1yla bUyUr. 

Toprak, sanayi UrUnleri gibi artt1r1lamad1S1ndan miktar1 aabit olarak ka11r. 

Uretilemiyen arazi Uzerinde daima daba ~ok insan1n ya§ama zorunluluSu topra

S1n sUrekli olarak az bulunur, pabal1 ve elde edilmesi giderek zorla§an bir 

nesne 01mas1na yol a~maktad1r. Bu nedenle topra~1n bUt~esini yapma. da~1t1-

m1nda daba dikkatli olma. topra~1 planlama ~e dUzenleme gereklili~i bUyUk 

6nem kazanmaktad1r. 

~zelli~i bak1m1ndan ta§1nan mallardan ayr1lan ve bundan dolaY1 ekonominin 

normal arz-talep kural1n1n uygulanamad1~1 topra~1n dUzenlenmesi, daS1t1m1 ve 

planlanmas1nda kamu y6netimince daba ba§ka olanaklar Uzerinde durulmas1 ve 

mUlkiyet baklar1n1 daba ~ok k1s1tlayan 6nlemler a11nmas1 zorunlulugunu gUn

deme getirmi§ ve bu dU§Unce 1§1S1 alt1nda bUtUn Ulkeyi kapsayan tar1m ve 

yerle§im alanlar1 i~in genel toprak politikalar1 olu§turma ~a11§malar1 ba§

tat11m1,t1r /13/. 

Diger taraftan tUm dUnyada ya,anan h1z11 geli,me ve de~i§me sUrecinin 

yogunla,t1rd1~1 sorunlar sistemli ara,t1rma. tasar1m ve uygulamalar1 gerek

tirmektedir. Ulkemiz i~in de ge~erli olan ve gittik~e ~e§itlenen ve yo~unla

,an bu sorunlar yerle§me. kentle,me ve dogal kaynaklar1 en uygun kullanma 

alanlar1nda bUyUk ve olumsuz etkiler yaratmaktad1r. 
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Yerle/JJI1e ve dolta1 kaynakll'rdan yaradatlJQa SOl'un1ar1ns. YIP~un1a,t1ran te

JQe1 etken, dUnya nUfusunun h1z1a artm&&s.ds.r. Topragln doga1 kaynak oldugu 

ve isteni1digi zaman isteni1dilti yerde u~eti1emedigi ger~e~ini insano~lu20nci 

yUzys.hn ortalar1nda sanki yeniden ke~fetJQi,tir, Bunun ba,hca nedeni de nu

fus pat1amas1d1r. 1900'lU y1l1ar1n ba,1nda 1,6 mi1yar ki,i olan dunya nufusu 

1980 Y111nda 4,3 mi1yara u1al}ms.,t1r. DUnyada 2000 Y111nda 5,6 mi1yar, 2050 

Y111nda 8,4 mi1yar ki§inin ya§ayacag1 tahmin edi1mektedir. 

6te yandan dUnya uzerindeki insan1ar1n, hayvan1ar1n, bitki1erin yarar1a

nabi1ecegi toprak1ar, yerine ve turUne gore h1z1a tUkenmekte, Y1pranmakta, 

kir1enmekte ve yarar1an11amaz duruma ge1mektedir. Sanayi ve tekno10ji at111-

m1n1n h1z1a ge1i§tirdi~i kent1er, artan dUnya nUfusundan heran daha faz1a 

pay a1maktadu. Kentse1 nUfusun bUyiik h1Z1a Ilrtmas1 p1anh kentse1 geli§meyi 

sistem1e§tirme c:;aba1ar1n1 art1rmaktadu. DUnyada 20 binden faz1a nUfus1u kent-

1erde ya§ayan1ar 1800 Y111ar1nda 21,7 mi1yon ki§i iken 1950'de 502,2 mi1yona 

u1a§m1§t1r. 2000 Y111na kadar dUnyada 1,1 mi1yon ki,iyi daha,kent1erde yerle§

tirme zorun1u1ugu dogacakt1r. Kentsel yerlelJim sorununun c:;i:lziimUnde ise~ arsa 

sag1ama sorunu ba§11ca k1s1tlaY1ca a~lerden biridir /11/. 

H1z11 bir top1umsal ge1i§me ve de~i§me sUreci ic:;inde olan Turkiye'de de 

nUfus son 60 Y1lda dort kata varan bir art1§ gostererek; 1927'de 13,648 mi1-

yon iken bugUn ic:;in 55 mi1yonu c:;oktan a§m1§t1r. Cumhuriyet donemi boyunca 

nUfus, kent1erde de giderek artan bir A1z1a birikmi§tir. 11k nUfus saY1m1n1n 

yap11d1g1 1927 y111nda kentsel alan1arda ya§ayan nUfus sadece %16,4 iken bu 

oran gUnUmllzde %50'leri gec:;mi§tir /6/. 

TUrkiye'de bUyUk kentlere yonelen goc:;ler nedeniy1e bu kentler ve c:;evre-

1eri bUyUk bir h1z1a ge1i§mekte ve yap1la§maktad1r. Bu. ge1i§me sadece bUyUk 

kentlerde de~il, ozellikle k1y1larda yo~la§arak k1rsal alanlarda da gozlen

mektedir. Ha1k1m1z1n k1Y1 nimetlerine duydugu ~ereksinmenin bi1incine varma

S1, k1Y1lar1n Ulke turizm ve din1enmesinde on plana ~e~i§i, k1y1lar1n ekono

mik de~erini olduk~a yUkseltmi§tir /8/. 

Sonuc:;ta yukar1da s1ralamaya c:;a11§t1g1m1Z nedenlerden dolaY1 ta§1nmaz mal 

statusUndeki topraga olan gereksinimin h1zla artmas1 ve de~erinin yUkselmesi 

ona ki§isel veya sektorce sahip olma istemlerini kam~11amakta, bunun yan1nda 

top1um yarar1na gUc:;lU bir kamu denetim mekanizmas1n1n devreye girmesi duru

munda ise daha once varo1an ki§i-dev1et, ki§iler araS1 ya da kamu ve 6zel sek

tor aras1nda hak talebine yol ac:;an dava1ar1n daha da c:;oga1maS1na yo1 ac:;makta-
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d~r. Soz konusu davalar~ h~zl~ sonu9land~ramama, yeni adaletsizliklere ve top

hun zaranna sebep olma endi,esi yeni bir sorun olarak kendini goatermektedir. 

TopraS~n kft~ marj1n1n &Urekli artt1g1 ve dolaYls1yla sagllkslz bir yay~l

maya h~z kazand1rd1g1 bir ortamda uzun donemli toplum yar-arlarlnln etkin bir 

kamu denetimi ile korunabilecegi a~lktlr. Soz konusu kamu denetimi iseger~ek

~i ve dinamik bir planlama, uygulama biitiinliigu ve bunlann bilgi gereksinimini. 

saglayacak U~lii biro sistem i~inde olu~turulabilir. 

Her~eyden once, gerek planlama ve uygulama a~amalar1nda gerekse sozkonusu 

davalarda bilgi ve i~erik eksikligi. al~nan kararlar1n isabetsizligine veya 

zaman1nda al~nmamaS1na yol a~abilmektedir. 5te yandan, gerekli bilgi derleme 

i~lemini geni§ boyutlarda sagl1yabilecegi halde. Tiirkiye'de bugiin yeterince 

degerlendirilemiyen ara<; ve olanaklar1n ba~~nda hava fotograf1ar~ ve haritalar. 

gelmektedir. 

Hava fotograflan ve hadta kullan1m1 diger bilgi saglama yontemlerine go

re daha ucuz ve hlZl1 oldugu kadar giivenilirlik a~~s~ndan da daha iistiindiir. 

Hava fotografiar1 ile. ba~ta arazi kullan~m1 olmak iizere, topografik ozellik

ler. bitki (;irtiisii. ~evre kirlenmesi. yol durumu. trafik. niifus ve yap~ yagun

luklar~. ka~ak yaplla~ma gibi ~ok ~e~itli konularda bilgi gereksiniminin bii

yiik bir boliimU kar~llanabilmektedir. Ayr~ca bu fotograflardan yararlan1larak. 

planlama/uygulama veya hukuki dava sUrecindeki temel gere~lerden biri olan 

haritalar iiretilmekte, bu ise gerek para gerekse zaman a~~slndan onemli ko

layl1klar saglamaktad1r. 

Bu bildiride. hava fotograflar1 ve haritalar ~ok yonlU bir yakla~lm ~er

~evesinde tan~t11maya ~al~~llarak sozii edilen sorunlar~n ~oziimiindeki etkinli

gi gozler onune serilmeye ~al1~llacakt1r. 

a. Hava Fotograflarlnln TUrleri 

Hava fotograflar1 genellikle dii~ey ve egik hava fotograflar~ olarak Sl

n1fland1r~11rlar. Dii~ey fotograflar. kamera ekseninin olabildigince ~ekiil 

hattlna yoneltilmesi ile elde edilirler. Hava fotograflanmn en t;ok kulla

nllan tiirU dUtey hava fotograflarld~r. Ancak u~agln, son derece degi§ken 

8zellik gosteren atmosfer ortam1nda sakln1lam~yan a~lsal dortiikliik ve egiklik

leri. "ger~ek" anlamda bir dii~ey fotograf elde etmeyi 01anakslzla~t1rlr. Bu 

a~lsal hareketler genellikle kamera ekseninde yakla~lk 1° ila 3° araslnda de

giljen egiklige neden olurlar. 
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Kamera ekseninin iste~e bagll olarak e~k olmasl. sonucu elde edilen e~k 

fotograflar. uzerinde ufuk hattl.nl. i~ermeleri durumunda ~ok egik, diSer du

rumlarda he az egik §eklinde isimlendirilirler. 

b. Hava Fotograflanna Ait BaZl Kavramlar 

(1) Fotograf tll ce~i : 

Bir hava fotografl.nl.n ol~eSi kl.saca; fotograf uzerindeki bir uzunlu

gun (ab). yeryUzUndeki ger~ek uzunluguna (AB) oranl. §eklinde tanl.mlanabilir. 

Diger taraftan dU§ey ~ekilen hava fotografl.ndaki 6l~ek, yeryuzunden itibaren 

u~u§ yUksekli~i (HI) ve kamera asal uzakll.gl.nl.n (f) bir fonksiyonudur. Buna 

gore; 

ab f 
5l~ek == ---= olur. 

AB HI 

BUtunUyle dUz arazi yUzeylerini i~eren hava fotogra(lar~ i~in bulunan 01-

~ek, sabit bir deger niteli~ini ta§l.r. Degi§en yuksekliklere sahip bir arazi 

yapl.sl.nda ise yUksekligin her noktasl. i~in farkll. ol~ekler elde edilir. Bu 

durumda, fotografl.n kapladl.gl. alana ait ortalama arazi yUksekli~inden hareket 

ile bir ortalama ol~ek hesabl. en uygun yoldur. 

(2) Fotografln Kapladl91 Alan: 

Fotograf1n yeryUzUnde kapladl.~l. alan oncelikle foto~rafl.n boyutlarl.na 

ve ol~egine ba~ll.dl.r. Dogal olarak, aynl. ol~e~e sahip olmakla birlikte orne

~in 230 x 230mm boyutlu bir fotograf ile 55 x 55mm boyutlu bir fotografl.n 

kapladl.klarl. alan olduk~a farkll.dl.r. Genellikle elde edilen hava fotografla

rl.nl.n boyutlarl. 23 x 23cm oldu~u dU§unUlUrse, fotografl.n kapladl.~l. alan; 01-

~ekte de oldugu gibi, yeryUzUnden itibaren u~u§ yUksekli~i ile kamera asal 

uzak11g1n1n bir fonksiyonu olacaktl.r. 

Buradan, ayn1 yukseklikte kU~Uk asal uzak11kll. kameralar ile all.nan fotog

raflarl.n bUyUk asal uzakll.kll. olanlardan daha fazla alan kapladl.~l. sonucu ~l.

kartl.labilir. Ayrl.ca u~u§ yUksekligi artt1k~a da fotograflanan alan geni§liye

cek, buna kar§1n ol~ek kU~Ulecektir. 

(3) Fotografik Aylrma GUcU: 

Hava fotografl.n1n ay1rma gUcU, gorUntUnUn elde edildigi film ve kame

ra objektifinin optik kalitesini tanl.mlar. Pozlama Sl.raS1ndaki resim sUrUklen

mesi, atmosferik ko§ullar ve banyo i§lemleri ayl.rma gUcijnU etkileyen ba§ll.ca 

parametrelerdir. 
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Hava fQtograflannln in~ege hagl1 olarak yerytizU 8zelliklerini taOl.mlaya

bilme yeteneltine "y.er ayuDla gUcU" adl. verilir, 

(4) G5rUntU YUrUmesi: 

Havadan fotograf a11m anlnda u~agln hareketi nedeniyle, objektiften 

l.§lk ge~me sUresi i~inde olu~an g8rUntU yUrUmesidir, 6zellikle yUksek hlZll 

jet u~aklarlna tak1l1 ke~if kameralarl. i~in al~ak irtifall u~u§larda ortaya 

~1kan bu sorun, kamera sisteminin i~erdi~i g8rUntU yiirUmesini onleme sist.emi 

araCl.llgl ile tamamen ortadan kaldl.rllabilmektedir. 

(5) DUsey Abartma: 

u~ boyutlu bir model stereoskop alt1nda incelendiginde yeryUzU yUksek

likleri oldugundan daha fazla kabarl.ntlll gozlemir. DU§ey abartma adl verilen 

bu ~lay, stereomodelde dU§ey ol~egin yatay ol~ege oran1 olup kamera sistemi ve 

stereo gozleme sisteminin geometrisi ile belirlenir /3/. 

c. Hava Fotograflar1nln Uzellikleri 

(1) H1Z; 

Geni~ ye~yUzU alanlarlna ait veriler ~ok klsa sUrede toplanabilmekte

dir. Karar verme ve uygulamaya ge~i§ araslndaki sUre, genellikle arazi ol~me

lerini i~eren yersel yontemlere k1yasla daha azdlr, Diger bir deyi§le ham ve

rilere. fotograf1n ~ekildigi birka~ gUn sonran i~inde eri§ilebilir. Gozlem ve 

yorumlama i§lemleri biraz zaman allcl olmakla birlikte yer ol~me ~all§malarlna 

gore c;ok kuadlr. 

Yer ol~me ve havadan fotograf a11m (hava ol~me) yontemleri araslndaki ge

reken sUre farkl, arazinin bUytiklUgUne bagll olarak artl§ gosterir. Hava ol~

meleri genellikle 2 kilometre kareden daha bUyUk alanlar i~in tercih edilirken, 

bundan daha kU~Uk alanlar ic;in yer ol~mesi daha hlZll olabilir. 

(2) YUksek Zaman l1iskisi: 

Hava fotograflar1 dogaslnda varolan bir olanak nedeniyle sagladlgl ve

riler araslnda ytiksek zaman ili'ikisine sahiptir. Yani zaman i~erisinde hula 

degi~im gosteren hareketli bir olayln (sel basklnl. orman yan~1n1, trafik, in

§aat vs.) herhangi bir an ic;in dondurulmu§ gorUntUsUnU verirler. 

BUyUk alanlarda ger~ekle§tirilen yer olc;meleri ve gozlemlerinde elde edi

len veriler aras1ndaki zaman fark1, kesin tarihin onemli oldugu durumlarda sa

k1nca yaratabilir. Bu nedenle hava fotograflndaki bu dinamik kay1t ~zelligi 

son derece onemlidir. 
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(3) Cok Y5nlU1Uk= 

Ba~a fotograflar1; toprak kullan1~. ,ehir planlama, bitki 6rtusU ana

lizi, trafik vb. ayn1 zamanda bir~ok ~a11~ i~in kullan~laoilir. Bu nedenle 

planlaman1n bir~ok y6nG ile ilgili veri istekleri oir defada toplanabilir. 

Di~er bir deyi§le, bir proje ~a11~mas1 i~in gerekli verilere ait bir~ok detay 

hava fotograflar1ndan saglanabilmektedir. 

Hava fotograflar1n1n sa~lad1~1 di~er bir esneklik de temel bilgi birimi

nin se~iminde serbestlik tan1mas1d1r. Bu, onceden belirlenmi§ bir grid siste

mi olabilece~i gibi kaydedilen veri tiplerini esas alan bir bolge veya alan 

da olabilir. 

(4) Veri Toplamada SUreklilik: 

Bu, ba§lang1~ sonraS1 gUn, ay veya Y1llar ge~ti~inde ortaya ~1kan de 

~i§imlerin belirlenmesi ya da buna benzer ama~lar i~in veri toplamas1na ola

nak sa~lamas1d1r. Saptanacak de~i~ikligin cinsine gore olu§turulacak bir peri

yodik fotograf a11m1 ile, orne~in yeni bir planlama veya duzenleme ~a11§mala

r1nda ya da eskiye gore mevcut bir durumu incelemede buyGk bir kolay11kt1r. 

(5) Nesnellik: 

Hava fotograflar1ndan elde edilen sonu~lar, arazi ~aI1§malar1nda kulla

n1lan ~e§itli e~itim dUzeylerindeki ~ok saY1da personele kar§1l1k, az saY1daki 

fakat e~itimli yorumcular1nkinde goreceli olarak daha fazla potansiyele sahip

tiro Ayr1ca yorumlaman1n do~rulu~una duyulan ku§ku, herzaman i~in kolayca kont

rol edilebilir. 

(6) Ekonomi: 

Hava fotograflar1 ile toplanan bilgilerin en onemli ozelli~i, di~er 

yontemlere k1yasla goreceli daha ucuz olmas1d1r. Sisteme sUrekli veri ak1§1 

sag1amas1n1n yan1nda, istenen bi1giye ait zaman ara11~1n1n k1sa olmas1 duru

munda daha da ekonomik olan bir bilgi toplama yontemidir /1/. 

d. Hava Fotograflarlnln Olumsuz Yonleri 

Hava fotograflar1n1n ta§1d1~1 olumsuz1uklar §u §&kilde s1ralanabi1ir. 

(1) Sadece gunduz ve uygun 1§1k ko~ullar1n1 ta§1yan saat1erde ~eki1e-

bilir. 

(2) Bu1ut, ruzgir, sis, pus gibi meteoro1ojik ko§u11ardan olduk~a et

kilenir. 
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(3) Hava trafi~inin yo~un oldu~u veya S1n1ra yak1n holgelerde foto~

raf a11m1 ozel izinlere t~hidir, 

(4) Bina golgesi veya a~ac; alunda ka1an detay1an gozlemek olanak-

s1zd1r. 

(5) Detay1ar1 tan1m1ayabi1me; olc;e~e. fotografik ay1rma gGcGne ve 

kontrast11ga dogrudan bag11d1r. 

Saglad1g1 01anaklar1n, olumsuz yonlerinden faz1a ve GstUn olu§u, hava fo

tograflar1n1 ~e§itli uygulama a1anlar1n1n ba§11ca veri kaynaklar1ndan biri 

yapm1§t1r. 

3. HAVA FOTOGRAFLARINDAN YARARLANILARAK HARtTA ORETtMt 

a. Harita 
Yeryuzunijn bir bolijmU veya tumUnun, matematikselolarak t1n1mlanm1§ bir 

izdu§um sistemine gore ve istenilen ol~e~e kG~GltUlerek, oze1 i§aretler yar

d1m1 ile bir dUzlem Uzerine ~izilmi§ §eklidir /10/. 

YeryUzU Gzerindeki do~a1 veya insan eli ile yap1lm1§ tUm detaylar harita 

Uzerinde ozel i§aret,~izgi, renk ve §eki11er1e gosteri1ir. YeryUzUndeki her 

ayr1nt1n1n kendi ger~ek §ekli, yonU ve boyutlar1 gozonGne a11narak okunak11-

l1~1n1 da sa~lamak suretiy1e yap11an harita en ideal haritad1r. Ancak ol~ek 

faktorU dU§UnUlUnce, bGtUn bu nite1ik1eri ta§1yan bir haritan1n yap1m1n1n 

olanaks1zl1~1 kolayca gorGlGr. 

5rnek vermek gerekirse; 1/250000 ol~e~inde 0,4mm lik iki ~izgi i1e gos

terilen bir yol, yeryGzGnde 100m geni§li~e kar§1l1k ge1ir ki boyle bir yo

lun ger~ekte bulunmas1na olanak yoktur. t§te bu ornekte oldu~u gibi, harita 

bir fotograf 01mad1~1na gore, Uzerindeki her ayr1nt1 i~in ozel bir i§aret 

ku1lan1l1r ve bu i§aret1er abart1lm1§ §ekil1erden olu§ur. 

b. Haritalar1n S1nlfland,rl1maSl 

Haritalar ol~eklerine, tiplerine veya kullan1m yerlerine gore s1n1flan

d1r1lmakta ve bu s1n1fland1rma ~er~evesinde de~i§ik isimlerle an1lmaktad1rlar. 

(1) 5l~eklerine gore s1n1fland1rmada: 

(a) BUyUk ol~ekli: 1/5000 ve daha bUyUk ol~ekli 

(b) Orta ol~ekli : 1/25000-1/100000 o1~ek1i 

(c) Ku~Gk ol~ekli: 1/250000 ve daha kU~Gk ol~ekli 
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(2) Tip1erine gore s1n1f1and1rmad.a: 

(a) P1animetrik harita 

(b) Topografik harita 

(c) P1astik kabartma harita 

(d) Ortofoto harita 

(e) Kadastro haritas1 

(f) Fotomozaik 

(g) Oze1 ama~l1 harita1ar vs. 

(3) Ku11an1m yer1erine gore s1n1f1andumada ise. 

(a) Ekonomik harita1ar 

(b) Tarihi harita1ar 

(c) Deniz harita1ar1 

(d) Askeri harita1ar 

Burada bi1inmesi gereken. bu s1n1f1and1rma1ar1n kesin ve standart bir ni

te1ik ta~1mad1g1d1r. 

c. Hava Fotografl ve Haritamn Kar~'la~tlr11mas, 

Ta§1nmaz ma11ar1n mevcut fii1i durum1ar1n1n be1ir1enmesinde yarar1an11an 

iki teme1 kaynak hava fotograf1 ve harita aras1ndaki fark1ar1 be1irtmek sure

tiy1e, Ku11an1m1ar1nda bir yan11~11k yap11mamas1 amaC1 gUdU1mU§tUr. Bu fark-

1ar a§ag1daki §eki1de s1ra1anabi1ir: 

(1) Hava fotograf1ar1nda merkezi izdU§Um esas1ar1 ge~er1idir. Bu ne

denle yere1 yUkseklik farklar1ndan ve resim e~ikli~inden ileri gelen §ekil 

deformasyon1ar1n1 Uzerinde ta§1r. 

lIarita ise dik ortogona1 izdU§Um esaS1na gBre ~izilir. 

(2) Hava fotograf1 Uzerindeki ~e~itli kesimlerde. yereyin topografik 

yap1s1na ba~11 ol~ek fark1111g1 vard1r. Bu ve yukar1da sozU edi1en §ekil de

formasyon1ar1ndan do1aY1 Uzerlerinde do~rudan hassas ol~Um1eT. yap11amaz. Ha

ritalar1n ise tek ve degi§miyen ol~egi vard1r. Uzer1erinde her tUr1U ve has

sas ol~Um1er yap11abi1ir. 

(3) Hava fotograf1 Uzerindeki gorUntU fotografik gorUntUdUr. Resim 

~ekildigi andaki bUtUn doga1 oze11ik1er resim Uzerinde gBrU1ebilir. Buna kar-

-74 -



~111k harita. arazinin sadece $e~ilmi§ ayr1nt11ar1n1 renk1i ~izgi ve nzel 

i'1aretlerle gosterir, A,yrJ.ca yer himleri. el1yiikselti e~rileri ve harita oku

maY1 kolayla~tlrlcl Bilgilerle donatl1m1§tlr. 

(4) Hava fotografla~1n1n ~ekimlerinden sonra iiretimleri Gok h1z11 ve 

ekonomiktir. Haritanln Uretimi ise ~ok zaman a11c1 olup ayr1ca masraf11d1r. 

d. Hava Potograf1ar1ndan Harita Oretimi 

BugUn i~in dUnyada ve ii1kemizde gene1lik1e 1/25000 ve daha biiyiik ol~ekli 

harita1arln Uretiminde tamamen hava fotograflar1ndan yarar1an1lmaktad1r. Hava 

fotograflar1ndan harita iiretim teknigine"fotogrametri" ad1 verilir. Fotogra

metri k1saca; cisim1erin veya arazi yap1s1n1n boyut, §ekil, konum gibi ba§11-

ca geometrik oze11ik1erini fotograflar yard1m1 i1e belirleme bilimi ya da 

teknigi olarak tan1m1anabi1ir. Bu ama~la kullan11an fotograflar bir hava ara

C1na (balon, u~ak, vb.) veya yapay uydu sistemine yerle§tirilen ve ger~ekte 

bir fotograf makinas1ndan ba§ka bir §ey olmayan oze1 kamera1ar arac1l1~1 i1e 

e1de edi1ebildigi gibi yeryiizii iizerindeki herhangi bir nokta iizerinden de fo

tograf ~ekimi yap1labilir. 5ze11ikle ~ag1m1z teknolojisinde bugiin i~in art1k 

klasik kameralar yerine taraY1c1. alg11aY1c1 sistemlerin olu§turdui!;u gorUntU

lerde fotogrametrinin yarar1and1~1 kaynak1ar aras1nda yer almaktad1r. 

Fotogrametrik harita iiretimi ba§11ca §u a§ama1ardan olu§ur. 

(1) Arazi ~a1~§mas1 

(2) Havadan fotograf a11m1 

(3) Foto-Laboratuvar i§lemleri 

(4) Fotogrametrik nirengi ~a11§ma1ar1 

(5) K1ymetlendirme ve tersim 

(6) Biitiinleme 

(7) Kartografik hizmet1er ve ~ogaltma 

(1) Arazi Ca11~maSl: 

Bu i§lem, i§in jeodezik ol~meler boliimiinii i~erir. Hava fotograflar1ndan 

yararlanarak"k1ymetlendirme"ad1n1 verdigimiz harita ~izimini ger~ekle§tirebi1-

mek i~in gerek1i nirengi nokta1ar1n1n arazide se~im, yap1m, ol~iim ve hesaplan

maS1 konunun kapsaID1 i~erisindedir. Ol~iim sonucu yap11an hesaplama1arda nokta

nln jeodezik koordinat sistemine gore konum ve yiikseklik de~erleri saptan1r. 

Saptanan bu nokta1ar k1'ymet1endirme i§lemi S1raS1nda dayanak noktas1n1 olu§tu

rur1ar. 
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Arazide ol~lim i~in yerlistli i§aretleri ile belirlenmi§ noktalar, fotograf

ta da kolayca gorlintlilenebilmesi ve tan1mlanmaS1 i9in zemin Uzerine, ~ap1 fo

tograf ol~egine bagl1 olarak degi§en daire §eklinde (yakla§1k l,5-3m 9ap1nda) 

suland1r1lm1§ kire9 veya boya ile ve genellikle beyaz renkte boyan1rlar. 

(2) Havadan Fotograf Allml: 

Nirengi noktas1 tesis edilmi§ bolgenin havadan fot0graflanmas1 i§le

mini kapsar. Boyle bir bolgenin fotograflanmas1, bu amaca uygun ve ozel dona

n1ml1 bir u~aga monte edilmi§ hava kameralar1 ile saglan1r. 

Bu alanda kullan1lan u9aklar pervaneli veya jet motorlu olabilmektedir. 

pilot ve kamera operatorlinlin listlinde u~tuklar1 araziyi gorebilmeleri i~in 

u9ak listten kanatl1 olmal1d1r. U~ag1n uzun slire havada kal1p fotograf al1m 

i§lerini yapmas1 onemlidir. 3500m u9u§ yliksekliginden sonra oksijen maskesi

ne, 6000m den sonra ise bas1n~ odas1na gerek vard1r /4/. 

Hava karueralar1 ag1rl1klar1 olduk~a fazla (yakla§1k.60 kg.), karma§1k bir 

yap1ya sahip, yogun bir aksesuarla donat1lm1§ ve olduk~a hassas objektiflere 

sahip cihazlard1r. Bu kameralarda kullan1lan filmler, ~e§itli etkenler nede

niyle (1s1.nem,baS1n~,vb.) kolay boyut degi§tirmeye olanak tan1m1yan polyes

ter altl1kl1 rule filmlerdir. Ozel kasetlerine tak1lm1§ bu filmler genellik

le 24cm eninde, 70m bovundad1r. Pozlamalar bu rule film lizerine 24x24cm bo

vutundaki kareler §eklinde yap1l1r. 

Fotograflar, kolonlar boyunca ve %60-65 bindirmeli olarak ~ekilir. Bin

dirmeden kas1t, ard arda ~ekilen bir fotograf ~iftinde ortak olan alan1n bu 

oran1 i~ermesidir. Ayr1ca kolonlar araS1nda da %20-30 aras1nda degi§en bir 

yan bindirme sOzkonusudur. Fotograflar1n kolonlar boyunca bindirmeli ~ekil

mesiyle yapay bir stereoskopik yani li~ boyutlu gorli§ saglanacak ve bundan ya

rarlan1larak hariLa ~izimi yap1lacakt1r. 

(3) Foto-Laboratuvar tslemleri: 

Havadan ~ekilen filmlerin banyo edilmesi, banyo sonraS1 elde edilen 

negatiflerden"kontak bask1"ad1 verilen yontemle diyapozitif filmlerin elde 

edilmesi i§lemlerini i~erir. 

Banyo i§lemlerinin otomatik banyo eihazlar1nda yap11mas1 en ~ok arzu edi

len bir dur'lmdur. 9linkli filmlerin sabit bir s1cak11kta, e§it ve uygun ko§ul

lar alt1nda banyo edilmesi zorunludur. 

Negatiflerden kontak bask1 ile elde edilen pozitifler kag1t. cam veya 

polyester bazl1 filmler uzerine yap1l1r ve istenilen saY1da ~ogalt1labilir. 
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(4) Fotogrametrik nirengi Call$malarl: 

Fotogrametrik harita Ufi!tim tekni~'rt\.in temel i§levi arazi c;al1§malan

n1 olabildigince azaltmaktad1r. ~UnkU sozkonusu Uretimde en bUyUk giderleri 

arazi ~a11§malar1 i~erir. Arazi c;a11§malar1 masraf11 olmaS1n1n yan1nda olduk

~a yorucu ve zaman a11c1d1r. Fotogrametri biliminin harita Uretimine yonelik 

~a11§malar1, arazide yap1lmas1 gereken i§lemleri son derece azaltmak yonUnde 

geli§tirilmi§ ve geli§tirilmektedir. Bu geli§melerin sonucu fotogrametrik ni

rengi yontemi bugUn i~in olduk~a yayg1n bir kullan1m alan1 bulmu§tur. Bu yon

tem sayesinde k1ymetlendirme i§lemi i~in gerekli nirengi nokta saY1S1 azal

t1larak bu noktalar, bilgisayar destekli ol~Um sistemleri ve hesaplamalar1 

sonucu fotograf Uzerinde yapay olarak olu§turulmaktad1r. Bu yapay noktalar1n 

yer koordinat sistemine gore yUkseklik ve koordineleri bulunarak, k1ymetlen

dirme (harita ~izimi) ~a11§malar1nda dayanak noktas1 olarak kullan1lmalar1 

saglanmaktad1r. Bu yontem ile arazide in§a edilen nirengi noktas1 saY1s1nda 

yakla§1k %70 tasarruf saglanabilmektedir. 

(5) Klymetlendirme ve tersim: 

%60-65 bindirmeli ~ekilmi§ resim ~iftleri, U~ boyutlu gorU§ olana~1 

saglayan ve resimleri havadan ~ekildigi andaki konumuna getirme (yoneltme) 

dUzenekleriyle donat1lm1§ k1ymetlendirme aletlerine yerle§tirilir. Yoneltme

den ama~, bindirmeli resim ~iftinden U~ boyutlu (stereoskopik) model ve yer

yUzUndeki as11na uygun bir gorUntU elde etmektir. Bu i§lem; model Uzerine, 

arazi ol~Umleri veya fotogrametrik nirengi yontemi ile konum ve yUkseklikle

ri belir.lenmi§ nirengi noktalar1 yard1m1yla ger~ekle§tirilir. Daha sonra k1Y

metlendirme aletine ait ~izim masaS1 Uzerine daha onceden grid §ebekesi ~i

zilmi§, nirengi noktalar1 i§aretlenmi§ ve olu§turulan U~ boyutlu model ile 

uyumu saglanm1§ pafta Uzerine k1ymetlendirme yap1l1r. 

Tersimden ama~; kur§un kalem ile k1ymetlendirilen paftan1n silinmesini 

onleyecek bi~imde orijinal harita Uzerinde ayr1nt1lar1n, e§yUkselti egrileri

nin ve ozel i§aretlerin tespit edilmesidir. 1/25000 ve daha kU~Uk ol~ekli ~a

l1§malarda tersim i§lemi k1ymetlendirme s1ras1nda ~ok renkli olarak orijinal 

paftalar Uzerine mUrekkepleme ile yap111r. Daha bUyUk, ornegin 1/5000 ol~ek

li ~a11§malarda ise tersim i§lemi, ~ogu kez, "maylar" ad1 verilen orijinal 

alt11klar Uzerine, ~elik u~lu ozel kalemlerin kullan11d1g1 kaZ1ma yontemi ile 

ger~ekle§tirilir. 
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(6) BUtUnleme: 

K1ymetlendirilmesi ye tersimi bitirilmi§ paftaya ait 01maS1 gerekeo 

noksan bilgilerin ye fotografta gorUlemeyen ayr10t1lar1n bizzat arazide paf

ta Uzerinde tamamlanmaS1 i§lemleridir. 

Bu i§lemlere ornek olarak, paftan1n isimlendirilmesi (tepe, dere, koy, 

vb. isimleri). fotografta tan1mlanmas1 zor olan ya da gorUlemiyen kaynak, 

~e§me gibi ayr1nt1lar1n yerine konmas1 saY1labilir. Bu i§lem ~ogu kez 1/25000 

ol~ekli haritalar i~in uygulanmas1 zorunlu bir ~a11§mad1r. Harita Genel Ko

mutanhg10ca yap1lan daha kii~iik ve daha biiyiik ol~ekli ~ah§malarda genellik

Ie bu haritadan elde edilecek bilgilerden yararlan1lmakta, ayr1ca bir arazi 

~a11§mas1na gerek duyulmamaktad1r. Fakat diger kurumlar kendi ama~lar1 dog

rultusunda ek bir bUtiinleme ~a11§maS1 yapmaktad1r. (Or.T.K.G.M.,D.S.t. vb.) 

(7) Kartografik Hizmetler ve Cogaltma: 

Elde edilen orijinal paftan1n istenen say1 ve ozellikte ~o~alt11mas1 

i§lemlerini i~erir. Of set bask1. ozalit, fotokopi gibi yontemler ~o~altma 

teknikleri aras1naa yer a11r. Of set bask1 teknigi genellikle ~ok renkli bas

k1larda kullan1l1r. Bas1m oncesi renk ka11plar1n1n haz1rlanmas1 ve yaz1 k1-

s1mlar1n1 i~eren kartografik i§lemler, foto mekanik yontemle ~inko ka11plar 

iizerine pozlama, banyo i§lemleri. rotu§ ve bu ka11plar1n bask1 makinalar1na 

tak1larak baS1m i§lemlerinin ger~ekle§tirilmesi ozetle s1ralanabilecek a§ama

lard1r. 

1/25000 den daha kii~Uk ol~ekli haritalar1n iiretiminde tahvil (genelle§

tirme) ad1 verilen yontem kullan1l1r. Bu yontemde, iiretilecek ol~ek i~erisine 

giren daha biiyiik ol~ekli haritalar1n yan yana getirilmesi ve baz1 detaylar1n 

aY1klanarak ve e§yUkselti egrilerinin seyrekle§tirilmesi suretiyle fotomeka

nik olarak 0 ol~ekte pozlanmas1 esast1r. BugUn i~in uydu gorlintiilerinden ya

rarlan1larak dogrudan 1/50000 ve 1/100000 ol~ekli haritalar1n liretimi mlimklin 

hale gelmi§tir. 

e. Ortofoto Harita 

Hava fotograflar1ndaki resim egikligi ve arazideki yiikseklik farklar1n

dan dolay1 goriintii kaymalar1n1n giderilmesi sonucu elde edilmi§, harita gibi 

belli cil~egi olan fotografik goriintiiye "ortofotd' denir. 

Ortofotolar1n iizerine kartografik bilgiler (harita kenar bilgileri, e§

yiikselti e~rileri, isimler, vb.) eklenirse buna"ortofoto harita" ad1 verilir. 

- 78-



Sonu~ liretim olan ortofoto harita metrik dogrulu~a sahip iki boyutlu fotog

rafik bir gorlintlidlir. U~lincli boyut ise e§yUkselti egri1erinin gosterilmesiy

le elde edilmektedir. 

Ortofoto haritan1n yararlar1; 

(1) H1z11 ve kul1an1m1n1n yayg1nla§t1r1lmas1 oran1nda ekonomik hari

ta liretimini ger~ekle§tirmektedir. 

(2) Fotografik gorlintli bi~iminde harita 01mas1 nedeni ile kul1an1c1-

lara yorumlama kolay11g1 sa~lamaktad1r. 

(3) ~izgisel bir haritan1n gerektirdigi tlim bilgileri i~ermesinden 

dolay1 klasik haritan1n kullan1ld1g1 her yerde yararlan1labilir. 

(4) Kullan1c1 kurumlar1n istekleri k1sa slirede kar§1lanacag1 i~in or

tofoto haritalar glincel dlarak kullan1l1r. 

(1) Her ayr1nt1n1n foto haritada gorlilmesi olanak d1§1d1r. (Menfez, 

~it. aga~ a1t1nda kalan detaylar vb.) 

(2) Ortofoto haritan1n an1a§1l1r11g1 harita kul1an1c1s1n1n fotografik 

yorum yetenegine bag11d1r. 

(3) Haritada anla§1l1r11k oze11igini artt1rmak i~in zaman zaman abar

t1larak ~izilebilen dar yo1lar, ~e§meler, yo1 kenarlar1ndaki hendekler ve ben

zeri detaylar1n foto haritada g08terilmesi ozel bir ~a11§ma is·ter /3/. 

f. SaYlsal Harita 

Teknolojideki ~agda§ geli§meler, bilim ve teknigin ~e§it1i dallar1nda 

oldugu gibi harita liretiminde de etkisini gostermi§ ve klasik harita kavram1-

n1 ~ok degi§tirmi§tir. Otomatize Kartografya veya Bilgisayar Destekli ~izim 

Sistemleri gibi isimler alan bu yeni sistemlerde hedef, sonu~ta kag1t listlinde 

veya ekranda grafik ~izimler elde etmektedir. Bilgisayar Destekli Teknoloji

ler hep bu lirlinun elde edilmesine yarayan ara~lard1r. Bu ama~la gerekli gra

fik (~izgisel) veriler (konum ve bi~im verileri)~e§itli kaynaklardan topla

n1r. Bu grafik veri toplama yontemlerinden ba§11calar1; 

(1) Mevcut haritalar1n saY1salla§t1r11mas1 

(2) Hava fotograflar1n1n ana1itik k1ymetlendiri1mesi 

(3) Uydu gorlintlileri 

(4) Yersel ol~melerdir. 
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~e§itli kaynaklardan toplanan bu grafik bilgilere ek olarak grafik ele

manlar~n sadece ne oldugunu belirten renk ve sembol bilgileri de birlikte 

bilgisayar ortam~nda depolanarak say~sal harita tamamlanm~§ olur. Toplanm~§ 

bilgilere yenilerinin eklenmesi. baz~lar~n~n silinmesi veya degi§tirilmesi 

gibi ~al~§malar~n yan~nda ol~ek degi§tirme. ba§ka bir projeksiyon sistemine 

donli§tlirme, genelle§tirme ve geometrik hesaplamalar gibi i§lemler kolayl~kla 

yap~labilir • 

Blitlin bu i§lemler sonucunda dlizeltilmi§ ve tliretilmi§ yeni bilgiler de 

eklenmi§ say~sal haritalar yine ~e§itli ortamlarda gorsel grafige donli§tlirli

llir. ornegin ekranda renk ve sembollerle gosterilir veya otomatik ~iziciler

den yine renk ve sembollerle ~izimler al~n~r. 

g. GUncellestirme (Revizyon) Callsmalarl 

Bilindigi gibi harita, dogal bi~imi ve yapay tesisleriyle yerylizlinlin bir 

modelidir. Haritan~n ilk yap~ld~g~ and an itibaren bir yandan dogan~n kendisi, 

ote yandan insanlar~n dogay~ dlizenleme faaliyetleri bunlar~ degi§tirir. Oysa 

haritalar ancak en yak~n ge~mi§teki durumu gosterirlerse anlaml~ ve ge~erli 

olurlar. !§te glincelle§tirme faaliyeti, yerylizlindeki bu degi§ikliklerin ha

ritaya i§lenmesi ~al~§malar~n~ kapsar. 

DIke temel harita serisini olu§turan 1/25000 ol~ekli haritalar~n yap~m~ 

1972 y~l~nda bitirilmi§tir. Bitirme i§leminin ard~ndan glincelle§tirme ~al~§

malar~ ba§lat~lm~§, kalk~nman~n bliylik boyutlu oldugu bolgelerde sozkonusu 

haritalar~n yeniden liretilmesi ile glincel kalmas~ saglanm~§t~r. Diger bolge

ler i~in ise bu ~al~§malar, yap~lan planlamalar ~er~evesinde ylirlitlilmli§tlir. 

Son olarak lilke gereksinimlerine daha ger~ek~i bir yakla§~m dli§lincesi ile 

1983-1990 y~llar~ aras~nda kalan evrede 5557 paftadan olu§an 1/25000 ol~ekli 

harita serisinin tamam~n~n fotogrametrik yontem ile guncelle§tirilmesi ~al~§

malar~ ba§lat~lm~§ ve aksat~lmadan slirdlirlilmektedir. Bu plana gore 1/25000, 

1/50000, 1/100000 ol~ekli haritalar birbirlerine bagl~ olarak glincelle§tiri

lecek ve bas~mlar~ saglanacakt~r. 

4. TASINMAZ MALLARA lLlSKIN SORUNLARDA HAVA FOTOGRAFI VE HARlTALARDAN 
YARARLANMA 

a. TaSlnmaz MUlkiyeti 
Ulkemizde, kentsel ve k~rsal alanlardaki ta§~nmaz mlilkiyeti, kay~t (zab~t) 

defterleri ve Medeni Kanun hliklimlerine gore haz~rlanm~§ tapu sicili arac~l~

g~yla dtizenlenmekte ve denetlenmektedir. Glivenilir bir tapu sicilinin hazu-
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lanmas1nda ve kullan1lmas1nda, toprak birimlerinin yani parsellerin herzaman 

kolayl1kla. guvenilir ve tek anlaml1 bi~imde yeryUzu uzerinde belirlenebilme~ 

si temel bir zorunluluktur. Toprak uzerindeki haklar1 belirten, bu haklar1n 

yap1s1n1 ve s1n1rlarlnl. ortaya koyan ~all.§malara "kadastro" ad1 verilir /7/. 

Tarihsel geli§imi i~inde kadastro; once devletin, ba§11ca uretim araC1 

olan topra~1 denetlemesini. topraktan vergi almas1n1 ve vergi al1m1nda adalet 

sa~lamaS1n1 ama~lam1§,. bunlara ek olarak da urGnu denetleme i§levi yapm1§tH. 

Bzel mUlkiyetin yayg1nla§mas1, sanayile§menin ve kentle§menin geli§mesi, ta

§1nmaz uzerindeki haklar1n guvence alt1na al1nmas1n1 gerektirmi§; bu gerek

sinme, ta§1nmazlar1n hukuksal ve teknik ozelliklerini belirten duzenli bir 

tapu sicilinin ve teknolojik geli§meye uygun kadastro haritalar1n1n haz1rlan

maS1n1 i~eren hukuksal kadastroyu geli§tirmi§. boylece kadastro, ozel mulki

yeti koruma i§levini ustlenir olmu§tur. 9a~da§ kadastro; yaln1z ki§ilerin de

~il kamunun ta§1nmazlar1n1 da guvence ve denetim alt1na alan. kamu ve toplum 

yarar1na bir mulkiyet anlaY1§1ndan kaynaklanan. Ulkenin do~al kaynaklar1n1n 

korunmas1n1 ve uygun kullanl.m1 ama~layan. ulke ol~e~inde plan11 kalk1nmaya ge

rekli verileri kullan1ma ve i§lemeye haz1r bulunduran, merkezi ve yerel yone

timlerin gereksindikleri bilgileri kapsayan. teknolojik geli§meleri jeodezi 

uygulamalar1na uyarlayan. ayr1nt1l1 arazi bilgi sistemlerinin kurulmas1na te

mel olan, verilerin surekli ak1m1n1 sagl1yan hareketli ve sistemli bir sure~

tir /6/. 

Ulkemizde kadastrosu henuz yap1lmam1§ yerlerde kaY1t defterleri, kadastro

su yap1lm1§ yerlerde ise tapu sicili (tapu kutugu, kadastro haritas1, tamamla

Y1C1 belgeler ve diger siciller) kullan1lmaktad1r. Uygulama yerinin idari du

rumuna gore; il ve il~elerin merkez belediye s1nHlar1 i~inde "kadastro", bu

cak ve koylerde ise "tapulama" yap1lmaktad1r. 

Kadastronun amac1; ta§1nmazlar1n hukuki ve teknik durumlar1n1, s1n1rlar1n1 

bel irleme , kadastro haritas1n1 ve tapu kutugUnU duzenlemedir. Tapulamanln ama

C1 ise; belediyesi bulunan ve bulunmayan bUtun bucak ve koylerdeki tapulu ta

§1nmazlar1n tapular1n1 yenileme, tapusuz tasarruf edilenlerin zilyetlik kural

lar1na gore maliklerini belirleme, haritas1nl ve tapu kutu~unU duzenlemedir. 

Tapulama ol~uleri ba§lang1~ta (1950-1955) yersel (klasik) ol~me yontemle

riyle yap1lm1§, 1955 y111ndan sonra fotogrametri uygulamas1na ge~ilmi§tir. 

Ancak, meskun alanlarda ve ortulU tar1m arazilerinde yersel yontemlerin kulla

n1lmas1na devam edilmektedir /7/. 
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Tapulama ve kadastro faaliyetlerinin halen devam etti~i Ulkemizde bu ~a

l~§malar~n tamamlanmas~ daha uzun y~llar alacaktlr. Bu nedenle ta§~nmazlara 

ili§kin de~i§ik konularda denetim ve gQzetim i§levlerini stirdtirmekle gorevli 

~e§itli yerel ve merkezi yonetimler, bu ta§~nmazlar~n toplum yarar~na koruma 

ve dtizenlenmesinde kendileri de birtak~m gorev ve ytiktimltiltikler Ustlenmek du

rumunda kalm~§lard~r. Bu gorev ve yUktimlUltiklerin yerine getirilmesi s~ras~n

da ortaya ~~kan hukuki davalar~n, mevcut yasa ve yonetmelikler ~er~evesinde. 

zaman yitirilmeden sonu~land~r~lmas~ i~in ba§vurulacak temel bilgi kaynaklar~ 

aras~nda hava fotograflar~ ve haritalar gelmektedir. Burada, sa~lad~klar~ ola

naklar ve ta§~d~klan azellikler nedeniyle bu iki temel bilgi kayna~~ndan na

s~l yarar.1an~laca~~ a~~klanmaya ~al1§~lacakt1r. 

b. Hava Fotografl v~ Harita Ozerindeki Detay1arln Yorum1amaya YardlmCl 
Oze 11 i k1 eri 

Haritalar, tizerlerinde ta§~d~klar~ her tUrlU detaya ait gerekli a~~klama

lar~; kenar bilgileri (lejand) veya kendilerinin tiretimleriyle ilgili teknik 

yonetmeliklerde i~erdiklerinden okunmalar~ ve tizerlerinde do~rudan ol~tim ya

p~lmas~ son derece kolayd~r. Bu ozellikleri nedeniyle, herhangi bir yard~mc~ 

cihaz veya ozel egitim gormU§ bir uzmana gereksinim duyulmadan kendisinden 

yararlan~labilir. Hava Fotograflar~ Uzerindeki detaylar~n te§his ve tan~mlan

mas~ diger bir deyi§le yorumlanmas~ ise bir par~a uzmanl~g~ gerektirir ve ~o

gu kez okunma ve hassas ol~tim i§lemleri i~in yard~mc~ cihaz kullan~lmas~ zo

runlulugu ortaya ~~kar. Hava fotograflar~n~n Uzerinde ta§~d~g~ bilgilere ait 

ozellikler a§ag~da s~ralanm~§t~r. 

(1) Sekft: 

~ekil, bir cismin genel durumunu anlat~r. Bir cisim havadan gortindtigU 

§ekliyle tan~mlanmas~ bazen zor olmakla birlikte ~ogu kez yorumlamada en onem

Ii ipu~lar~ndan biridir. 5rnek vermek gerekirse: birhava fotograf~ndaki bina

lar~ tan~mlamak 0 kadar kolayken, bir koy yerinde evler ve harman y~g~nlar~n~ 

birbirinden ay~rt etmek bazen zor olabilmektedir. 

(2) BUyUklUk: 

BUyUklUk, bir cismin boyutunu, kaplad~g~ alan~ ve hacmini a~~klar. 

Cismin bUyUklUgU genellikle, diger cisimlerin goreceli bUytiklUkleri ve kendi 

benzerleri ile k~yaslanarak tahmin edilebilir. Cismin boyutlar~ hakk~nda yak

la§~k bilgi, ol~ek faktorU gozontine al~nmak suretiyle bulunur. Vrnegin bir 

tarlan~n alan~n~ saptamak suretiyle elde edilecek UrUn miktar~ hakk~nda bilgi 

sahibi olunabilir. 
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(3) Detay Niteli9i~ 

Hava fotograflar1 Uzerindeki dogal veya insa~ yap1S1 ayn1 cins detay

lar nitelik olarak belirgin bir karakter gOsterirler. Ornegin. bir yerle§Lm 

yerindeki evlerin niteligi oran1n zengin ya da fakir bir koy oldugu, tar1m 

alanlar1n1n az11g1 veya ~oklugu yore ha}k1n1n ge~im kaynag1 ve derecesi ko

nusunda bilgi sahibi k1lan ozelliklerdendir. 

(4) Renk Tonlarl: 

Cisimlerden yans1yan 1§1nlar araS1ndaki parlak11k farklar1 fotograf 

Uzerinde ~e§itli renk tonlar1n1 dogurur. GorUntUleri aras1nda ton fark1 01-

mad1g1 takdirde cisimlerin birbirlerinden ayr1lam1yacag1 kesindir. Cismin fo

tografik tonu bazen onun ay1rt edilmesinde tek etkendir. 5rnegin k1z1lotesi 

filmlerde yapay ve dogal bitki ortUsU ya da bitki ortUsU i~indeki tUr degi§i

mi. renk tonlar1ndaki fark11l1ktan dolay1 birbirlerinden ayr1labilmektedir. 

(5) G(jlge: 

Fotograf Uzerinde cismin dogrudan gUne§ 1§1nlar1 etkisi alt1nda kal

m1yan bolgelerinde olu§an golgeler. dik hava fotograflar1 i~in onemli bir ko

nu te§kil etmemesine kar§1l1k egik fotograflarda. ozellikle yUksek kule ya da 

koprU gibi detaylar1n §ekil olarak tan1mlanmas1nda kolay11k sag11yabilmekte

dire 

(6) Doku: 

Fotografik gorUntGde doku, gorGntU i~indeki ton degi§im s1k11g1 ola

rak tan1mlanabilir. Fotograf yorumlamada ~ogu kez en onemli ozellik olarak 

goze ~arpar. ornegin orman alanlar1ndaki a~1k11klar1n saptanmas1, hafriyat 

alanlar1n1n belirlenmesinde gorUntUnGn bu ozelliginden yararlan1l1r. 

(7) Yer: 

gevre ile dogrudan ili§kisi olan bir cismin yeri, insan yap1s~ veya 

dogal ozelliklerin yorumlanmas1nda onemli bir faktordUr. Ornegin bitkilerin 

bir ~ok tUrU. yereyin batak11k. kumluk veya kaya11k cografi yap1s1na bag11 

yani onunla s1n1r11 olan bir geli§im ~izgisi gosterir. 

(8) tH~ek: 

Fotograf Uzerindeki bir uzunlugun yeryUzGndeki ger~ek uzunluguna ora

n1 olarak tan1mlanabilen ol~ek. optik aletler kullan1larak degi§tirilebilir. 

BGyGtmek suretiyle cisimlerin tan1mlanmas1n1n kolayla§t1r1lmas1 yarar11 bir 
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yorumlama teknigidir. Ancak gorUntlinlin bUylitlilmesindeki SlnlrlLllk gozden uzak 

tutulmamasl gereken bir olaydlr. 

c. Yorum Sistemi 

Ta§lnmaz mallarln fiili durumlarlnln belirlenmesinde, hava fotografl ve 

haritalarln sagladlgl en onemli yardlm, eski ve yeni durum hakklnda geni§ bir 

klyaslama olanagl saglamasldlr. Bu olanak sayesinde eski ve mevcut durum ara

slndaki farkllilk kolayca gozlenebi1mekte ve gerektiginde fark1111ga ait met

rik bilgiler bu bi1gi kaynaklarl Uzerinden elde edilebi1mektedir. Degi§ik za

manlarda ~ekilmi§ hava fotograflarl ve bunlardan Uretilen haritalar, yukarlda 

slralanan ve detay yorum1amaya yardlmcl ozellik1er gozonUnde bulunduru1arak 

yapl1an kar§lla§tlrmalarla dogru sonuca ~ok klsa sUre de ula§11abi1mektedir. 

Yereyde bulunan her tUrlU bi1ginin fotografln ~eki1digi andaki durumunda sak

lanmaslnl, istendigi her anda incelenmesini ve ba§kalarlna en dogru §ekilde 

ula§tlrllmaslnl sag1amasl baklmlndan hava fotografl ve harita ~ok gUveni1ir 

bir ar§iv dokUmanl ozelligine sahiptir /1/. 

d. Yorum1amada YardlmCl Teknik1er 

(1) Stereoskopi: 
Stereoskopi fotografik gorUntUlerin U~ boyutlu gozlenmesidir. Stereos

kopik modeli olu§turacak fotograflarln yapay olarak U~ boyutlu olarak gorUlme

leri i~in baZl yontemlere ve ara~lara gerek vardlr. Yapay olarak stereoskopik 

gorme yontem1eri §U §ekilde slralanabi1ir; 

(a) Stereoskopla bakma yontemi 

(b) Anaglif yontemi 

(c) Polarizasyon yontemi 

(d) Senkronizasyon yantemi 

%60-65 bindirme1i olarak ~eki1en hava fotograflarlnln stereoskopik olarak 

gorU1ebi1meleri i~in. sagdaki resmin sag gaze, soldaki resmin ise sol gaze gos

teri1me1eri gerekir. Yapay stereoskopik gorme yontemlerinin degi§ik olmasl, yu

karlda an1atl1an i§lem i~in uygulanan yol1arln fark11 olmaslndan i1eri gelmek

tedir. 

En basit, rahat ve bu nedenle yaygln kullanl1an yontem, stereoskop yonte

midir. Bu yontemde fotograflar stereoskop aletinin a1tlna konur ve okU1erden 

bakllarak resimler ayarlanlr, boylece yerey mode1i olu§turulur. 
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Stereoskoplar. cep stereoskopu ve aynall stereoskop olmak Uzere iki ~e§it

tir.Cep stereoskoplarl. goz baZl bUyUtUlmeden, stereoskopik hava fotografl ~if

tine bakllan. gozlUk gorUnUmUnde basit ara~lardlr. Goz bazlnln buyUtUlmemi§ 

olmasl. her her iki hava fotografl Uzerindeki ozde§ noktalarln. bakl§ SlraSln

da birbirlerinden, goz baZl uzakllgl kadar yani 65-75mm a~lkllkta durmalarl

nl gerektirir. Bu ise 23x23cm bUyUklUgUnde olan hava fotograflarlnln Ust Hs

te binmesine ve incelenmesinin zorla§maslna neden olur. 

Aynall stereoskoplarda goz bazl, hemen okUler altlna yerle§tirilmi§ birin

ci yansltlcl ve bundan 10-15cm dl§a yerle§tirilmi§ ikinci yansltlcl aynalar 

yardlmlyla 30-35 cm kadar bUyutUlmU§tUr. Boylece daha rahat ~all§ma olanagl 

ve ayrlca alete konan ~e§itli dUzenlerle optik gorUntU bUyUtme olanagl sag

lanml§tlr. Ayrlca aletl~ birlikte paralaks ~ubu~u kullanllarak basit yUksek

lik ve koordinat ol~Umleri yapllabilir. 

Anaglif yonteminde, modeli meydana getiren fotograflar Klrmlzl-Mavi veya 

Turuncu-Ye§il gibi tamamlaylcl (ut) renklerle belli bir miktarda kaydumah.-

olarak list Uste baSlllrlar. Yorumcu, bu baSlll altllga, bir caml mavi, diger 

caml klrmlU (veya althglO rengine gore Turuncu-Ye§il) olan gozlUk1e bakar. 

Ancak bu yontem, fotograf1arln oze1 §eki1de basllmalarlnl gerektirdi~i ve goz-

1Ukle bakmaYl zorun1u kl1dlgl i~in pratik ve rahat degi1dir. 

Di~er iki yontem teori ve uygu1ama baklmlndan karma§lktlr. Bu neden1e uy

gu1ama a1an1arl ~ok klsltlldlr ve yorum1ama ~all§ma1arlnda kullanumadlglndan 

burada a~1k1anmlyacaktlr /5/. 

(2) BUyUtme: 

Tek fotograf1a yereyin ve Uzerindeki ayrlntl1arln U~ boyut1u olarak 

gorU1me1eri mUmkUn olmadl~l i~in, deger1endirme daha zor ve az gUveni1ir ola

rak yapl11r. Tek fotograf1a ~a11§an yorumcunun ~ok deneyim1i ve ayrlca e1in

deki fotograflarln olabildi~ince bUyUk ol~ekli olmasl gerekir. 

61~egin yeter1i olmadl~l ve gorUntUdeki detay1arln daha ayrlntl11 gozlen

mesinin sozkonusu oldugu tek fotograf1arda bUyUtme i§lemine ba§vuru1ur. BUyUt

me i§lemi 81raslnda. resim dUz1eminin egik1i~inden yani resim1erin tam dU§ey 

a11nmamaSlndan ileri ge1en hata1arln da giderildigi "rektifiye a1et1eri" kul-

1anl11r. Yereydeki yUksek1ik fark1arlndan i1eri ge1en hata1arln bu1undugu, 

fakat biraz daha dogru bir ol~e~e sahip olan bu resim1erin degi§ik bir tek

nik1e yanyana getirilerek bir1e§tiri1mesinden "foto mozaik harita1ar" e1de 

edilir. 
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Burada en onemli etken. bUyUtmenin g6rUntU kalitesini bozmasl ve belirli 

bir Slnlr degerine sahip olmaSldlr. 

(3) DayanakVerileri: 

Ta~lnmazlarln fiili durumlarlnl 'saptamada, degi§ik zamanlarda ~ekil

mi§ hava fotografl ve haritalarln yanlnda ~e§itli ol~eklerdeki harita ve §e

hir planlarl. raporlar, belgeler, yer ol~Um ve ke§if bilgileri de bUyUk onem 

ta§lr. TUm bu bilgi ve belgelerin birlikte degerlendirilmesi sonucunda, soz

konusu hukuki davanln daha sagllkll bir ~ozUme ula§tlrllmasl saglanabilecek

tir /1/. 

e. Uydu GBrUntUleri 

GUnUmUzde uydu gorUntUleriyle ko§ullarln uygun olmasl halinde en kU~Uk 

10m. bUyUklUgUndeki detaylarl aYlrt etmek mUmkUn olabilmektedir. Bu nedenle 

bundan daha kU~Uk boyutlu detaylarln tanlmlanmasl i~in yeterli olmamaktadlr. 

Bununla beraber makro dUzeyde yapllacak olan planlamalara esas olacak dU

zeyde uydu verilerinden yararlanllabilmektedir. ornegin orman alanlarlnln ve 

orman i~i a~lkllklarln belirlenmesi. bir kentin geli§me yonUnUn genel olarak 

gozlenmesi, ~evre kirliliginin saptanmasl, Urlin tahmini veya 1/50000 ya da 

1/100000 gibi orta ol~ekli haritalarln Uretilebilmesi kullanlm alanlarl ara

slnda saYllabilir /3/. 

5. COGRAfl BILGI SlSTEMLERl 

Cografi Bilgi Sistemleri (Geographical Information Systems:GIS). cografi 

varllklara ait grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanmasl, depolanmasl, 

i§lenmesi. analizi ve gosterimine yonelik donanlm ve yazlllm sistemi bUtUnU

dUr. Burada sozU edilen cografi varllk kapsamlna belli bir konumu ve bi~imi 

olan. somut ya da soyut, do gal ya da insan yaplsl bUtUn nesneler girer. To

pografya yUzeyi de cografi varllk kapsamlndadlr. 

tnsan yaplsl cografi varllklar ozellikle kentsel bolgelerde yogun bir de

gi§im i~indedir. Kentsel ya§amln bir~ok olgusu cografi varllk kapsamlna girer; 

ornegin bir belediyenin ilgilendigi nesnelerin %70 ile 80'inin cografi varllk 

oldugu bilinmektedir. Buna gore gUnUmUz kentlerinde tesbit edilen sorunlarln 

~ozUlmesi ve daha ileri dUzeyde bir kentsel ya§ama yonelik gereksinimlerin 

kar§llanmasl, eldeki cografi varllklarln sagllkll bir envanterinin tutulmaSl

nl ve bu envantere dayall olarak bazl analizlerin yapllmaslnl gerektirmekte

dire ornegin yanlcl ve patlaYlcl madde satl§ ruhsatlnln verilecegi bir dUkka

nln yerinin belli ko§ullarl saglamasl veya alkollU i~ki satllacak yerlerin 
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e)titim-.ogre.tim kurumlarlna belli bir mesafeden daha yakln olmamasl istf'nir. 

Ancak bu ko~ullarl kontrol edebilmek lizere ruhsat verecek birimin elinde gf'-

rekli tlim bilgilerin. ornegin, tlim egitim ve ogretim kurumlarlnln yerlerinin 

envanterinin olmasl gerekir. Oysa egitim-ogretim kurumlarlnln envanteri ba~ka 

bir bakanllk<;a tutulmaktadlr. Bu ornekte de gorlilecegi lizere herbir kurum sa

dece dogrudan Kendi sorumlulugunda olan co~rafi varlr.klara degil ba~ka kurum

larl.n sorumlulugundaki cografi varllklara da gereksinim duymaktadlr. Kurumla

rln herbiri Kendi envanterlerini sagllkll bi<;imde tutsalar dahi kurumlararaSl 

biitlinh'f:?tirmede bir<;ok engelle kar§~la§11maktadI.r. 

J'?te Cografi Bilgi Sistemi (CBS) bu sornn ve gereksinimlerin karplanlllasl 

i<;i n c§siz olanaklar sunlnaktadlr. Keatsel ya~amda CBS uygulamalarlnln ba§ l1ca

Ian tjunlard'lr: 

* Kenti<;i ta~lnmaz envanteri, emlak vergisi 

* Yapl. ruhsatlarl., kontrolsuz yapl.la§manl.n onlenmesi 

* Meslek envanteri ve ruhsat verme 

* Altyapl. tesislerinin envanteri ve hizmet aglarl.nl.n (elektrik, su, kana

lizasyon. dogalgaz, telefon vb.) yonetimi 

* 1mar planl. 

* Adres kodlama.nlifus sayl.ml. 

Daha da <;ogaltl.labilecek bu ornek uygulamalar elbette ki yonetidler a<;l.

slndan <;ekicidir. Ancak bilinmesi gereken.ger<;eklerden birisi de bir cografi 

bilgi sistemi projesinin uzun vadede ele allnmaSl. ve ozellikle bilgi top lama 

a~amaslna ba§langl.<;ta bliylik agul1k verilmesinin onemidir /9/. 

6. SONUC VE ONERtLER 

Ka<;ak yapl.la§manl.n denetlenmesi. orman alanlarl.ndaki tahribatl.n dev,erlen

dirilmesi, devlet arazilerinde sozkonustl olabilecek haks1Z iktisap ve zi.lyet

lik iddialarl vb. konularda hava fotograflarl. ve haritalar blitUn dlinyada oldu

gu gibi Tlirkiye'de de kullanl.lmaktadl.r. 5rnek olarak; mahkemelere davalarl.n 

~oziimlinde kullanl1mak liz ere gonderilen, Orman Genel MUdlirlUgli ve belediyelere 

saglanan fotograflar ve haritalar saYllabilir. 

Bu a<;lklamalarl.n l.§l.gl.nda konuyla ilgili olarak §u oneriler sl.ralanabilir: 
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a. Ulkemizde ~ok yonlu ve ekonomik olma ozelliginin yan1nda sorunlara 

h1zl1 ~ozUm getiren hava fotograf1 ve harita gibi temel bilgi kaynaklar1ndan 

yayg1n bir §ekilde yararlan1lmas1 gerekmektedir. 

b. Dogabilecek yeni fotograf a11m istekleri ve harita gereksinimlerinin 

M.S.B.Harita Genel Komutan11g1nca kar§1lanmas1n1n istenmesi durumunda. sozko

nusu istegin ilgili kamu kurulu§unca. bir y1l onceden "Bakan11klararas1 Ha

rita l§lerini Ko;rdinasyon ve Planlama Kurulu'na getirilerek plana a11nmas1 

saglanma11 ve hizmet bedeli Genel Komutan11k but~esine aktar1lma11d1r. 

Acil durumlarda. planlanan gorevlere bag11 olarak fotograf a11m1 da yap1-

labilmekte ya da istekli kurulu§ca mevcut yasalar ~er~evesinde ozel sektore 

ihale yoluyla sipari§ verilebilmektedir. 

c. Bundan sonraki Y1l1arda ta§1nmazlar1n durumlar1n1n izlenmesini kont

rol alt1nda tutmak amac1yla. yap1la§ma ve nufus art1§ h1z1n1n derecesine go

re uygun mevsimlerde periyodik u~u§lar1n yap1lmas1 yarar11 mutalaa edilmek

tedir. 

d. Soruna kurumlararas1 i§birligi ve sag11k11 bilgi ileti§imi ~er~eve

sinde bak1lmas1 ve buna bag11 olarak koordinasyonlu (butun ilgili kurumlarla) 

planlama ve uygulama ~a11§malar1na gidilmesinin daha ger~ek~i bir yakla§1m 

olacag1 du§unulmektedir. 

e. Olaya uzun vade de ve koklu bir ~ozUm getiri~mesi ancak Cografi Bilgi 

Sistemi ile butunle§mi§ bir yap1 alt1nda saglanabileceginden bu du§unce ke

sinlikle gozard1 edilmemelidir. 
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