
Özet

Bilgi toplumuna geçiş aşamas›nda olan ülkemizde, üretimi ve da-
ğ›t›m› uzun bir süreç alan geleneksel bas›l› haritalar, özellikle h›z-
l› gelişen ve değişen kentsel bölgelerde güncelliğini kaybederek,
mekan› yans›tmakta yetersiz kalmaktad›r. Oysa, Deprem, sel bas-
k›n› vb. doğal afetler ve diğer kriz durumlar›nda planlama ve uy-
gulaman›n başar› oran›, güncel coğrafi veri ve bilgilerin kullan›l-
mas›na bağl›d›r. 

Hava fotoğraflar› ya da uydu görüntülerinden üretilen say›sal
ortofoto ürünler; bir yandan, gelişen bilişim teknolojileri ile bü-
tünleşmekte, öte yandan, güncel, doğru ve güvenilir coğrafi veri ve
bilgileri k›sa sürede kullan›c›lara sunabilmektedir. Bu çal›şmada,
kriz yönetiminin kurumsal boyutu ile Harita Genel Komutanl›ğ›n-
ca üretilen say›sal ortofoto ürünlerin kriz dönemlerinde sağlaya-
bileceği olanaklar incelenmiştir
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Abstract

The Advantages of Digital Orthophoto
Maps in Crisis Management

In our country which is in the phase of transforming to a informa-
tion society, the classical printout maps, which are difficult to be
produced and distributed, are insufficient to present the topog-
raphy especially in the urban areas which are rapidly growing
and changing. The success at the natural disasters such as earth-
quakes, floods etc. and other crisis situations  is dependent on the
usage of up-to-date geographical information. Furthermore, at the
present phase in which the time dimension is very important, de-
veloping computer and communication technologies force met-
hods and applications of management to integrate with data pro-
cessing technologies.

Digital orthoimages which are produced from aerial photog-
raphs or satellite images integrate with the developing data pro-
cessing technologies and also present the up-to-date, accurate,
complete and reliable geographical information to the users. In
this paper, institutional dimension of crisis management and at the
crisis periods, possible usage of digital orthoimages which are
produced by the General Command of Mapping are studied.

Key Words
Natural Disasters, Crisis Management, Map, Orthophoto, Aerial

Photograph

1. Giriş

Doğaya egemen olma amac›yla başlayan bilgi birikimi, top-

lumsal gelişmeye bağl› olarak nicel ve nitel boyutta giderek

artmaktad›r.  Bu birikimin sağlad›ğ› olanaklar doğrultusun-

da insan, doğaya bütünüyle egemen olma aşamas›na gele-

mese de, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarda oluşa-

bilecek doğal ve toplumsal olaylar›n olumsuz sonuçlar›n›

azaltabilmektedir. 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin bütünleşmesi ile

geliştirilen bilişim sistemleri, ekonomik ve toplumsal ya-

şamda uygulama alan› bulmakta ve yönetime yeni olanaklar

sunabilmektedir. Esasen yönetimin, Anayasa ile kendisine

yüklenmiş olan “...kişilerin ve toplumun refah, huzur ve

mutluluğunu sağlamak ...”  görevini yerine getirebilmesi,

bilimsel ilerlemeyi takip etmenin ötesinde, onu yönlendire-

rek toplum yarar›na kullanmas› ile olanakl›d›r.

Deprem, sel bask›n› vb. doğal afet olaylar›n›n kaynağ›n›

mekansal yap› oluştururken, toplumsal olaylar ekonomik,

siyasal ve yönetsel yap›dan kaynaklanabilmektedir. Ancak

her iki durumda da, bireyin ve toplumun en az zararla kur-

tulabilmesi ve yaşam›n k›sa sürede normale dönmesi için;

a. Risk faktörleri göz önüne al›narak önceden önlem

al›nmas› ve gerekli planlaman›n yap›lmas›,

b. Olay esnas›nda ve olay sonras›nda zaman yitirilmeden

müdahale edilmesi gerekmektedir.

Olay›n öncesinde, devam›nda ve sonras›nda al›nacak

önlemler ile yap›lacak müdahalelerin planlamas›nda coğra-

fi bilgi ve belgelere gereksinim duyulmaktad›r. Bu bilgile-

rin eksiksiz, doğru ve h›zl› biçimde sağlanmas›, planlama

ve uygulama süreçlerinin başar› oran›n› da doğrudan etkile-

mektedir.

Geçmişte coğrafi veri ve bilgiler, geleneksel yöntemler-

le üretilen çizgisel haritalar ile sunulurken, bilgisayar tekno-

lojilerinin gelişmesine bağl› olarak, günümüzde say›sal  ha-

ritalar›n elektronik ortamda  sunumu ön plana ç›km›şt›r.

Kullan›m amac›na bağl› olarak vektör ve raster yap›da çe-

şitlenen say›sal coğrafi ürünler, mekana ilişkin sözel bilgi-

lerle  de ilişkilendirilerek coğrafi bilgi sistemleri oluşturul-

maktad›r. Bu oluşumda ortofoto haritalar, acil müdahale ge-

rektiren kriz dönemlerinde yönetimler için, planlama ve

planlar›n uygulanmas› aşamalar›nda güncel, tam ve h›zl›

coğrafi bilgi sağlayabilmektedir. 
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2. Kriz Yönetimi ve Yasal Boyutu

Kriz yönetimini ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar, do-

ğal afetler yan›nda, siyasal, ekonomik ya da toplumsal nite-

likli olabilir. Başbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi Yönetme-

liğine  göre;

Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile

milli hedef ve  menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve

davran›şlar›n, Anayasa ile kurulan hür  demokrasi düzenini

veya hak ve hürriyetlerini ortadan kald›rmaya yönelik şid-

det  hareketlerinin, tabii afetlerin ve salg›n hastal›klar›n, bü-

yük yang›nlar›n, radyasyon ve hava kirliliği gibi  önemli ni-

telikteki kimyasal ve teknolojik olaylar›n, ağ›r ekonomik

bunal›mlar›n ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayr› ay-

r› veya birlikte vuku bulduğu haller,

Olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salg›n hastal›klar›

veya ağ›r ekonomik bunal›m halleri ile, Anayasa ile kurulan

hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri or-

tadan kald›rmaya yönelik yayg›n şiddet hareketlerine ait

ciddi belirtilerin ortaya ç›kmas› veya şiddet olaylar› sebe-

biyle kamu düzeninin ciddi bir biçimde bozulmas› olarak

tan›mlanmaktad›r.

Kriz yönetimini gerektiren haller olarak;

a)Yurt d›ş›nda; Türkiye`nin toprak bütünlüğüne, ege-

menlik haklar›na, milli hedef ve menfaatlerine yöne-

lik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göster-

mesi,

b)Yurt içinde; Anayasa ile kurulan hür demokrasi düze-

nini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kald›rmaya

yönelik yayg›n şiddet hareketlerine ait ciddi belirtile-

rin ortaya ç›kmas› veya şiddet olaylar› nedeniyle ka-

mu düzeninin bozulmas›;

(1) Terör olaylar›,

(2) Kanunsuz grev, lokavt ve işi b›rakma eylemleri,

(3) Etnik yap›, din ve mezhep farkl›l›klar›ndan kaynak-

lanan olaylar,

c) Doğal afetler; Deprem, sel bask›n›, ç›ğ düşmesi, top-

rak kaymas›, kaya düşmesi, büyük ölçekteki kazalar

(kara, deniz ve havada meydana gelen) ve diğer me-

teorolojik afetler,

d) İltica ve büyük nüfus hareketleri,

e) Tehlikeli ve salg›n hastal›klar,

f) Büyük yang›nlar; Bina ve tesis yang›nlar›, orman yan-

g›nlar›, gemi yang›nlar›, nükleer ve kimyasal madde

kazalar›, ağ›r ekonomik bunal›mlar ve diğer haller bi-

çiminde s›ralanmaktad›r.

Kriz yönetimini gerektiren haller, en genel tan›mla bi-

rey ve/veya toplum için fiziksel, ekonomik ve sosyal kay›p-

lar doğuran, normal  yaşam› ve insan faaliyetlerini durdura-

rak veya kesintiye uğratarak topluluklar› etkileyen doğal,

teknolojik ya da toplumsal kökenli olaylar olarak tan›mla-

nabilir. Devlet de yasal çerçeve içinde, gerekli önlemleri

alarak, ülke, toplum ve birey düzeyinde refah ve huzuru

sağlamakla görevlidir.

Anayasa’n›n 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin;

Atatürk milliyetçiliğine bağl› demokratik, lâik ve sosyal bir

hukuk devleti olduğu, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü-

tün oluşturduğu belirtilmektedir. Beşinci maddede ise; 

a. Türk milletinin bağ›ms›zl›ğ›n› ve bütünlüğünü, ülke-

nin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko-

rumak,

b. Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu

sağlamak,

devletin temel amaç ve görevleri aras›nda say›lmaktad›r.

Anayasa’n›n belirttiği çerçeve doğrultusunda Türkiye’-

de yönetim kuruluşu ve görevleri, merkezden yönetim  ve

yerinden yönetim olmak üzere iki ilkeye ayr›l›r. Merkezi

yönetim, Cumhurbaşkan›, Başbakanl›k, bakanl›klar, Türk

Silahl› Kuvvetleri, yard›mc› kuruluşlar ile genel yönetimin

taşra örgütlerinden oluşmaktad›r (GÖZÜBÜYÜK ve TAN

1998). Yerel yönetimler ise, il özel yönetimleri, belediyeler

ve köy yönetimleri olarak s›ralanabilir. Anayasa’n›n 123.

maddesine göre bu yönetimler bir bütündür ve kanunla dü-

zenlenir. Daha aç›k bir deyişle, merkezi ve yerel yönetimler

aras›nda çat›şma ve ayr›l›k yerine, karş›l›kl› destek ve bir-

birlerini bütünlemeleri söz konusudur.

Savaş ve olağanüstü durumlarda kamu yönetimleri, A-

nayasa’n›n 15, 119, 120, 121, 122 ve 125. maddeleri doğ-

rul-tusunda, kamu düzenini korumak amac›yla ek önlemler

ala-bilir. Olağanüstü hal ilan›;

• Doğal afet ve salg›n hastal›klar,

• Ağ›r ekonomik bunal›m halleri,

• Şiddet olaylar›n›n yayg›nlaşmas› ve kamu düzeninin

ciddi bir biçimde bozulmas› hallerinde olabilmektedir.

Afet yönetimi, gerek merkezi, gerekse yerel düzeyde ol-

sun, hükümetlerin en önemli sorumluluklar›ndan biridir.

Başta Bay›nd›rl›k ve İskan bakanl›ğ› olmak üzere, İçişleri,

Milli Savunma, Sağl›k, Ulaşt›rma, Çevre ve Orman, Enerji

ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret gibi birçok bakanl›k

kuruluş yasalar›yla, afet yönetimi sürecinin çeşitli aşamala-

r›nda, belli görevleri üstlenmiş durumdad›r. 7269 say›l›

Afetler Yasas›n›n 1. maddesi, doğal afetlerle ilgili önlemle-

rin al›nmas› ve gerçekleştirilmesinde, merkezi yönetimin o

ildeki temsilcisi olan valiyi yetkili k›larak, kar›ş›kl›ğ› gider-

mek istemiştir. (KELEŞ 2003)

Kriz yönetiminin tüzel yap›s›n› oluşturan Başbakanl›k

Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin 3. maddesine göre;

yönetmeliğin uygulanmas›ndan Başbakan veya görevlendi-

receği bir Devlet Bakan›; hizmetlerin yürütülmesinden Ge-

nelkurmay Başkan›, Bakanlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel

Sekreteri ile kamu kurum ve kuruluşlar›n›n en üst düzey yö-

neticileri sorumludur. Şekil-1’de görüldüğü gibi, Milli Gü-

venlik Kurulu Genel Sekreterliği, Türkiye Acil Durum Yö

netimi Genel Müdürlüğü, Ekonomiden sorumlu Devlet Ba-

kanl›ğ› ve Sağl›k Bakanl›ğ›, kendileri ile ilgili kriz hallerini

Başbakan ad›na koordine etmekten sorumludur. 

Başbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi (BKYM), krizle il-

gili sorunlar› çözümlemek ve krizi sona erdirmek üzere

Başbakanl›k sorumluluğunda Milli Güvenlik Genel Sekre-

terliği bünyesinde oluşturulur. Olas› ya da ortaya ç›km›ş

kriz bölgesinde, merkezden görevlendirilen elemanlarca ve

BKYM ile, ilgili kriz merkezlerine bağl› olarak Bölge Kriz

Merkez(ler)i oluşturulur. Genelkurmay Başkanl›ğ›, ilgili

bakanl›k, kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçelerde Kriz Mer-

kezleri oluşturulur. Kriz yönetimi, olas› kriz durumunun

tespitinden başlayarak, gerekli yönlendirici kararlar›n al›n-

mas›na, uygulanmas›na, takip ve denetimine kadar bir dizi
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faaliyeti kapsamaktad›r. Birimlerin yönetsel bağlant›s›,  kriz

yönetiminin mal ve hizmet ihtiyaçlar›n›n temini ve kriz

merkezlerine ulaşt›r›lmas› ile gerekli tedbirlerin al›nmas›na

yönelik yap›lanma, Şekil-1’de farkl› oklarla gösterilmiştir.

17 Ağustos 1999 depremi sonras›nda, kamu yönetimi ve

yöneticilerin yetersiz kalmas› yoğun biçimde eleştirilmiştir.

Bu eleştiriler aras›nda, Türk Kamu Yönetiminin kriz döne-

minde müdahalede geç kalmas›, rutin uygulamalar›n d›ş›na

ç›kamamas› ve yeterli bilgi birikimine sahip olamamas› sa-

y›lmaktad›r. Bu eleştirilere tepki olarak, yukar›da aç›klanan

kriz merkezleri kurularak, bu dönemlerde farkl› yönetim

modellerinin uygulanmas› ilke olarak benimsenmiştir. Bu

oluşum örgütsel yap›y› oluşturma aç›s›ndan yararl› olmakla

birlikte, görevlendirilecek personelin; kriz yönetimi, halkla

ilişkiler, yönetim psikolojisi, ekip çal›şmas›, çağdaş yöne-

tim teknikleri ve uygulama araçlar› konusunda yetişmesi ve

beklenmeyen gelişmeler karş›s›nda  inisiyatif kullanabilme-

si gerekir  (AYKAÇ 2003).

Öncelikle doğal afetler olmak üzere, kriz durumunun

tespitinden, planlaman›n yap›lmas›, zararlar› azaltmay› a-

maçlayan yönlendirici kararlar›n al›nmas›, uygulanmas›, ta-

kip ve denetimine kadar her aşamada coğrafi veri ve bilgi-

lere gereksinim duyulmaktad›r. Say›sal ortofoto haritalar bu

sürecin her aşamas›nda, güncel ve tam olarak coğrafi veri

ve bilgi gereksinimini h›zl› biçimde karş›lamakta ve faali-

yetlerin yürütülmesinde altl›k olarak kullan›labilmektedir. 

3. Say›sal Ortofoto ve Ortofoto Üretim Süreci

Geleneksel yöntemde konumsal veri ve bilgiler, bas›l› kağ›t

haritalar üzerinde sunulduğu için, konuma bağl› planlama ve

uygulama işlemleri de bu altl›klar kullan›larak yap›lmaktay-

d›. Geleneksel yöntemle harita üretimi, arazi ölçümü ve he-

saplamalar› da içeren uzun süreli bir çal›şmad›r. Üretim süre-

ci; (1) Arazide sabit nokta ağ› tesisi, (2) Ayr›nt› noktalar›n›n

ölçülmesi, (3) Hesap işlemleri ve (4) Çizim işlemlerinden

oluşmaktad›r. Haritan›n kurum d›ş›nda yapt›r›lmas› duru-

munda, ihale, denetim, kabul vb. işlemler de ayr›ca bir zaman

almaktad›r. Buna karş›n “amaca uygun olarak al›nm›ş fotoğ-

rafik görüntülerden yararlanarak, arazinin topografik yüzeyi

ve detaylar hakk›nda güvenilir ölçümler ve bilgiler elde etme

bilimi, tekniği ya da sanat›” olarak tan›mlanan (HGK web p.)

fotogrametrik yöntemle harita üretiminin özel bir uygulama-

s› olan ortofoto haritalar› bu süreci k›saltarak, kullan›c›ya ge-

rekli coğrafi veri ve bilgileri k›sa sürede sunabilmektedir. 

Bilindiği gibi Fotogrametri, genelde dolayl› bir ölçü tek-

niğidir. Gerekli ölçme ve gözlemler cisimler yerine resim-

ler üzerinde yap›l›r. Yan›na gidilemeyen cisimlerin ölçül-

mesi fotogrametride mümkün olmaktad›r. Ayr›ca fotogra-

metrik yöntemlerin bilgisayar sistemlerinde kolay  yorum-

lanmas› ve son y›llarda say›sal fotogrametride yaşanan ge-

lişmelerle resimlerin say›sal yap›da elde edilebilmesi ve

doğrudan bilgisayara aktar›labilmesi bu yöntemin uygulan-

mas›nda büyük kolayl›k ve işlevsellik sağlamaktad›r. 

Diğer taraftan Fotogrametrinin bir uygulamas› olarak

Ortofoto; 

• İnsan yap›m› veya doğal nesne veya detaylar›n yer al-

d›ğ› geniş arazi kitlelerinin fotograflar›n›n / görüntüle-

rinin rektifiye edilmesiyle (düşeylenmesiyle) fotog-

raf/görüntü harita oluşturma yöntemi (BAZ vd. 2003)

ve ayn› zamanda  

• Perspektif resimlerdeki, resim eğikliği ve arazideki

yükseklik farklar›ndan dolay› oluşan görüntü kayma-

lar›n›n giderilmesi sonucu elde edilen ve harita gibi
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sabit bir ölçeği olan topografik görüntü (HGK web p.) 

olarak tan›mlanmaktad›r.

Üzerine kartografik bilgilerin (harita kenar bilgileri,

gridler, eş yükselti eğrileri, isimler vs.) eklendiği ortofoto-

lara, ortofoto harita deniyorken, birden çok ortofotonun ya

da ortofoto haritan›n yan yana getirilerek oluşturulduğu tek

bir altl›k üzerindeki görüntü  de, foto mozaik olarak isim-

lendirilmektedir. 

Ortofoto düşüncesi 1920’lere dayanmaktad›r. 1927’de

R.Ferber Fransa’da (BURNSİDE 1988), 1929’da Alman-

ya’da Lacmann bir prototip alet yapm›ş  (DGUG web p.) ve

ilk defa uygulama alan›na 1953’lerde Russel Bean’in

(ABD) yapt›ğ› alet ile girilmiştir (DGUBC web p.).  Günü-

müzde say›sal fotogrametri aletlerinin getirdiği kolayl›klar-

la uygulamalar en üst düzeye ç›km›şt›r. Bilgisayar teknolo-

jisindeki h›zl› gelişmeler, analog ortofoto üretiminde karş›-

laş›lan problemleri büyük ölçüde ortadan kald›rm›şt›r. Ör-

neğin; analog ortofotoda bir paftan›n bir resimle kapat›lma

koşulu bulunmas›na karş›n, görüntülerin say›sal olmas›,

bunlar›n en uygun şekilde birleştirilmesine olanak sağla-

maktad›r (GERHARD 1991)

Say›sal ortofoto haritalar; renkli veya siyah-beyaz hava

fotoğraflar›n›n, ölçek doğruluğunun her yerde sağlanmas›

ile haz›rlanan, haritan›n doğruluğu ve hava fotoğraf›n›n

okunabilirliği üstünlüğünü birleştiren bir say›sal üründür. 

Say›sal ortofoto üretim süreci Şekil-2’de görüldüğü gibi

aşağ›daki aşamalardan oluşmaktad›r.

a. Uçaktan çekilen hava filmleri, foto laboratuarda ban-

yo edildikten sonra, taranarak elde edilen say›sal gö-

rüntüler görüntü işleme  sistemine aktar›l›r.

b. Say›sal görüntüler, stereo modellerden üretilen ya da

daha önce haz›rlanm›ş say›sal  yükseklik modeli, el-

de mevcut topografik haritalardan al›nan kontrol nok-

talar› ve havai nirengi yöntemiyle üretilen fotogra-

metrik nirengi koordinatlar›yla birlikte değerlendiri-

lerek;

• Dengeleme ve ortorektifikasyonu 

ve

• Mozaikleme ve görüntü zenginleştirme

işlemleri yap›l›r.

c. İsimler, koordinat bilgileri, kenar bilgileri ve eşyük-

selti eğrileri eklenerek ortofoto harita üretimi yap›la-

bilir.

d. Haz›rlanan say›sal ortofoto mozaiklerin sunumu say›-

sal ortamda  yap›labilmektedir.

Say›sal ortofotolar doğruluk aç›s›ndan topografik harita-

lara çok yak›n olmas›na karş›n, üretim zaman› ve maliyet

aç›s›ndan önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Ayn› bölgenin

1/25 000 ölçekli say›sal topografik haritas›n›n üretimi için

22 iş günü gerekirken, ayn› ölçekte say›sal ortofoto üretimi

için 11 iş günü yeterli olmaktad›r (EKER 2000). 

Yaklaş›k 300 paftal›k bir bölge için, 1/5 000 ölçekli sa-

y›sal harita üretiminde bir paftan›n maliyeti 1652 ABD Do-

lar› tutmakta ve 102 saat (12,75 iş günü) sürmektedir. Ayn›

büyüklükte bir  bölge için ortofoto üretiminde; bir paftan›n

maliyeti  218 ABD Dolar› tutmakta ve 14 saatte üretilebil-

mektedir. Daha  aç›k bir deyişle 1/5 000 ölçeğinde ortofoto

harita, say›sal vektör haritaya göre, yaklaş›k 7 kat daha k›sa

sürede ve 7 kat daha ucuza üretilebilmektedir.

4. Say›sal Ortofoto Haritalar›n Kullan›m
Olanaklar›

Hava fotoğraflar›ndan elde edilen çizgisel bir harita, içerdi-

ği coğrafi varl›klar ve öznitelikler aç›s›ndan, özel inceleme

alanlar›nda, çoğu zaman yetersiz olabilmektedir. Arkeoloji,

jeoloji, kent planlamas›, toprak, orman, tar›m, çevre vb.

özel alanlarda araşt›rmac›lar, çoğu zaman kendileri için

önemli detaylar› çizgisel bir haritada bulamamakta ve hava

fotoğraf›na gereksinim duymaktad›rlar. 

Say›sal ortofotolar, genellikle, arazi yüzeyi yükseklik

farkl›l›klar› ve fotoğraf eğiklikleri nedeniyle oluşmas›

muhtemel  görüntü  distorsiyonlar›ndan ar›nd›r›lm›ş  veya

geometrik olarak düzeltilmiş, bilgisayar uyumlu hava fo-

tograflar› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu nedenle say›sal or-

tofotolar, Coğrafi Bilgi  Sistemlerinde  veya  bilgisayar

destekli veri işletimi ve görüntüleme, analiz, güncelleştir-

me vb. işlemlerinde doğrudan harita katman› olarak kulla-

n›labilmektedir.

Say›sal ortofoto, esnek, ucuz ve yüksek kaliteli ç›kt›lar

vermektedir. Analog teknikte olduğu gibi görüntünün kali-

tesinde bir azalma olmamaktad›r. Analog yöntemde, özel-

likle renkli görüntülerde karş›laş›lan, çözülme kay›plar›,

doğruluk ve mozaik oluşturmadaki zorluklar, say›sal ortofo-

tolarda ortadan kalkmaktad›r ve bunlar  ayr›ca say›sal or-

tamda, h›zl› ve kolayca kullan›ma sunulabilmektedir.

Günümüzde ortofoto haritalar; 

• Kentsel planlama ve uygulama çal›şmalar›nda,

• Tar›mda rekolte belirlenmesi ve tar›msal faaliyetlerin

planlanmas›nda,

• Ormanc›l›kta, orman kadastrosu ve orman  amenaj-

man planlar›n›n haz›rlanmas›nda,

• Doğal afet müdahale çal›şmalar›nda, taşk›n erken

uyar› sistemleri oluşturulmas›nda,

• İvedilik gerektiren haritac›l›k çal›şmalar›nda,

• Erozyon tespit ve önleme çal›şmalar›nda,

• Baraj, sulama, drenaj çal›şmalar›na ait planlamalarda,

• Kadastro çal›şmalar›nda,

• Savunma planlamalar›nda,

• Ulaş›m ve telekomünikasyon ağlar›n›n planlamas› ça-

l›şmalar›nda,

• Üç boyutlu kent ve arazi modellemesinde,

• Haritalar›n güncelleştirilmesinde,

• Doğal afet hasar tespit çal›şmalar›nda ve 

• Kriz yönetimi gerektiren diğer durumlarda yayg›n

olarak kullan›labilmektedir.

Ortofoto haritalar, kartografik haritalar› yorumlamakta

ve anlamakta güçlük çeken kullan›c›lar için, görsel iletişim

ve kullan›m kolayl›ğ› nedeniyle, tercih edilen bir harita tü-

rüdür. Öte yandan, fotoğrafik sistemin kaydedebileceği tüm

bilgileri yans›tmakta ve fotoğraf olarak tüzel belge olma

özelliğini göstermektedirler.

Say›sal teknoloji sayesinde;

• Yer yüzeyini temsil etmek için çok yak›n noktalardan

oluşmuş bir ağ kullan›ld›ğ› için geometrik doğruluk

daha yüksektir.

• Say›sal ortofoto coğrafi bilgi sisteminde bir bilgi sevi-

yesi olarak muhafaza edilebilir. 
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• Say›sal ortofotolar multispektral s›n›fland›rma, görüntü

parçalama, detay tan›ma yöntemleriyle analiz edilebilir.

• Vektör bilgiler ek bir çal›şma yap›lmadan bilgisayar

ortam›nda eş zamanl› olarak görüntülenebilir. 

• Ortofoto mozaiklerini elde etmek ve geniş bir alan› tek

bir ortofoto ile temsil etmek için ortofotolar›n blok ha-

linde birleştirilmesinde, tüm ortofotolar belirli bir pro-

jeksiyonda olduklar›ndan, geometrik olarak herhangi

bir problem ile karş›laş›lmamaktad›r. 

Zaman›n k›s›tl› ve önemli olduğu durumlarda, say›sal

vektör harita yerine, hava fotoğraf› ya da uydu görüntüsü

harita gibi kullan›labilmektedir. Bu teknoloji sayesinde, ge-

niş bölgeler için yüzlerce hava fotoğraf› ya da uydu görün-

tüsü bir araya getirilerek, üzerine isimler ve eş yükselti eğ-

rileri eklenebilmektedir (ERDOĞAN ve YILMAZ 2002). 

Özellikle deprem, sel bask›n› vb. kriz dönemlerinde sa-

y›sal ortofotolar, güncel ve h›zl› coğrafi bilgi sunabilmekte-

dir. Kriz haberinin al›nmas›n› takip eden ilk 30 saat içersin-

de, istenilen bölgenin havadan fotoğraf›n›n al›nmas›, üreti-

min gerçekleştirilmesi ve kullan›c›lara ulaşt›r›lmas› müm-

kündür.  Bu süreye; 

• Uçuş planlar›n›n haz›rlanmas›  ve uçuş işlemi,

• Film banyo ve tarama çal›şmalar›,

• Blok ölçüm ve dengeleme çal›şmalar›,

• Ortofoto oluşturma ve fotoğraflar›n mozaiklenmesi ile

• CD haz›rlama  ve kriz  merkezine ulaşt›rma süreleri 

dahil edilmiştir.

Say›sal ortofotolar›n doğal afetlerde uygulamas›na  yö-

nelik olarak, 1999 Gölcük depremi sonras›nda, bölgenin sa-

y›sal ortofoto mozaiği Harita Genel Komutanl›ğ›’nca haz›r-

lanarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar›n kullan›m›na su-

nulmuştur.

5. Say›sal Ortofoto Haritalar›n 1999 Gölcük 
Depremi Sonras›nda Kullan›m›

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonras› çal›şmalar› yürüt-

mek için gerekli güncel harita gereksiniminin, Harita Genel

Komutanl›ğ›’nca ortofoto yöntemiyle karş›lanmas›na karar

verilmiş ve aşağ›daki çal›şmalar gerçekleştirilmiştir.

a. İlk aşamada, bölgenin ortofo harita üretimi için ge-

rekli nirengi noktalar› arazide inşa edilerek GPS

(Global Position System) yöntemiyle ölçümleri ya-

p›lm›ş,

b. Yaklaş›k 12 000 km
2
‘lik bölgenin 1:16 000 ölçeğin-

de siyah-beyaz hava fotoğraf› çekilmiş,

c. Hava fotoğraflar› taranarak bilgisayar ortam›na akta-

r›lm›ş ve say›sal arazi modeli oluşturulmuş,

d. Gölcük, Adapazar›, Yalova ve İzmit yörelerini kapsa-

yan ve Şekil-3’de görülen bölgenin, 697 adet 1:5 000

ölçekli ortofoto haritalar›, say›sal ve kağ›t ç›kt› olarak

haz›rlanm›ş, 

e. Nisan 2000’den itibaren, yukar›da s›ralanan çal›şma-

lar, Düzce, Bolu ve Hendek yörelerini kapsayan böl-

geler için gerçekleştirilerek 163 adet 1:5 000 ölçekli

ortofoto harita üretilmiştir.

Üretimi tamamlanan ortofoto haritalar, say›sal olarak

CD üzerinde ya da kağ›t ç›kt› olarak, gereksinim duyan ka-

mu kurum ve kuruluşlar›na ivedi olarak ulaşt›r›lm›şt›r. Sa-

y›sal ortamda sunulan ürünlerin en önemli özelliği, CD üze-

rinde yer alan kullan›m k›lavuzundaki hususlara uymak ko-

şulu ile, herhangi bir kişisel bilgisayarda kolayl›kla çal›şt›-

r›labilmesidir.

Yukar›daki çal›şmalar yürütülürken, ortofoto ürünlerin

kullan›c› isteklerini daha fazla karş›lamas› yönünde yeni bir

yaz›l›m geliştirilmiştir. Çok geniş bölgeleri kapsayabilen ve

yüzlerce fotoğraf›n bir araya getirilmesiyle oluşan Ortofoto

Şehir Değerlendirme ve Emniyet Asayiş Yard›mlaşma

(EMASYA) Bilgi Destek Sisteminde, istenen bölgeye ya da

uçağ›n uçuş hatt› alt›nda kalan arazinin yeterli doğrulukta

say›sal topografik haritas›n›n h›zl› bir şekilde üretimi müm-

kün olmaktad›r (Şekil 2).

Ortofoto haritaya an›nda ulaşma olanağ› yan›nda yeni

yetenekler de eklenmiştir.

6. Ortofoto Şehir Değerlendirme ve EMASYA 
Bilgi Destek Sistemi

Uygulama yaz›l›mlar› Harita Genel Komutanl›ğ›'nca geliş-

tirilen ve kişisel bilgisayarlar üzerinde çal›şabilen Ortofoto

Şehir Değerlendirme ve EMASYA Bilgi Destek Sisteminin

amac›: 

• EMASYA planlar›  kapsam›nda ihtiyaç duyulacak

coğrafî bilgi isteklerini en k›sa sürede karş›lamak, 

• Deprem, sel vb. doğal afetlerde acil müdahale ve plan-

lama faaliyetlerine yard›mc› olmakt›r.

Ortofoto Şehir Değerlendirme ve EMASYA Bilgi Des-

tek Sistemi Arayüzü, Ana Ekran Görüntüsü, Bilgi Pencere-
si, İşlem Düğmeleri, İsimlendirme Özellikleri, İsim Listesi
ve Genel Görünüm Ekran›ndan oluşmaktad›r. 

Say›sal ortofoto harita üzerinde, aranan yere, bu yeri ta-

n›mlamada referans olarak kullan›lan; okul, cami gibi de-

taylar ve yer isimleri ile süratle ulaşmak mümkündür. Bu

durumda aran›lan yer tam ortada olacak biçimde, 1:5 000

ölçekli say›sal ortofoto harita ekrana gelmektedir. Bu gö-

rüntü üzerinde aşağ›daki işlemler yap›labilir :

• Liste Seçimi : Seçilen başl›ğa göre isim listesi oluştu-

rulabilir.

• İsim Listesi : Veri taban›ndaki mevcut isimler listele-

nebilir.

• İsimlendirme Özellikleri : Ana ekrandaki isimler kal-

d›r›labilir. Tamam› veya seçili olan bölüm isimleri

gösterilebilir.

• Yak›nlaşt›rma İşlemleri : Seçilen opsiyona göre gö-

rüntünün tamam›n› gösterir, yak›nlaşt›r›r, uzaklaşt›r›r,

kayd›r›r veya “Ölçek Değeri Girişi” kullan›larak gö-

rüntüyü istenilen  ölçeğe getirir.

• Veri Giriş İşlemleri : Mevcut verilere ek olarak iste-

nilen bir bölüme veri girişi yapar. Ayr›ca mevcut ve-

rilerin silinmesi, kopyalanmas›, isimlerinin  veya  ko-

ordinatlar›n›n değiştirilmesi işlemlerini yapar. Bu iş-

lemlerin yap›lmas› s›ras›nda renk ve font seçenekle-

rinden istenilen özellikler seçilebilmektedir. 

• “Jpeg” Görüntü Kaydetme : Ana ekran görüntüsünü

seçilecek olan bir dosya ad› ile s›k›şt›r›lm›ş “jpg” for-

mat›nda kaydeder. Kay›t kalitesinin seçimini yapmak

mümkündür.
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• Bilgi : Program hakk›nda bilgi vermektedir.

• Yard›m : Program hakk›nda genel bilgilerin verildiği,

kurulum işlemlerinin ve kullan›m›n›n anlat›ld›ğ› yar-

d›m penceresinin görüntülenmesini sağlar.

• Ölçüm İşlemleri : Görüntü üzerinden mesafe, alan ve-

ya koordinat ölçüm işlemlerini yapar. Sonuçlar› “Öl-

çüm Sonuçlar›” bölümünde görülür.

• Yazd›rma İşlemleri : Ana ekrandaki  görüntüyü, oluş-

turulacak bir ç›kt› kompozisyonuna göre yazd›r›r.

Yazd›rma işlemi, ölçek girilmek suretiyle belirtilen

ölçekte yap›labildiği gibi, kağ›t boyutuna en uygun öl-

çeğe de otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Amb-

lem, kuzey oku, başl›k, not yaz›s› ve ölçek yaz›s› ek-

lemek de mümkündür.

• Çizim İşlemleri : Görüntü üzerinde nokta, çizgi, daire,

alan, kare detaylar›n eklenmesini veya silinmesini

sağlar. Çizim s›ras›nda renk ve çizgi kal›nl›klar›n› is-

tenilen şekilde ayarlamak mümkündür.  Ayr›ca oluş-

turulan çizimleri bir dosyada saklamak veya daha ön-

ceden var olan bir çizim dosyas›n› görüntülemek de

mümkündür.

31 Mart 2004 itibariyle 72 il ve ilçenin “Ortofoto Şehir

Değerlendirme ve EMASYA Bilgi Destek Sistemi” üretil-

miştir. İstanbul hariç (TM ED-50, 3 Derecelik), tüm ortofo-

tolar UTM Projeksiyonunda ve ED-50 datumunda, 1/16.000

ölçekli renkli hava fotoğraflar›ndan üretilmişlerdir.

Say›sal ortofoto mozaiği üretilen yerleşim yerleri;  İs-

tanbul, İzmir, Malatya, Adana, Erzincan, Diyarbak›r, Erzu-

rum, Van, Gümüşhane, Ardahan, Bitlis, Artvin, Rize, Kars,

Elaz›ğ, Bayburt, Trabzon, Tunceli, Muş, Ağr›, Bingöl,

Ankara, Manisa, Muğla, Çanakkale, Denizli, Ayd›n, Hakka-

ri, Antalya, Mardin, Ş›rnak, Batman, Siirt, Başkale, Çukur-

ca, Yüksekova, Kahramanmaraş, Isparta, Gaziantep, Bur-

dur, Osmaniye, Gürp›nar, İskenderun, Şanl›urfa, Hatay, Ba-

la, Ad›yaman, Mersin, Sar›kam›ş, Silopi, Afyon, Kütahya,

Uşak, Bal›kesir, K›r›kkale, K›rşehir, Elmadağ, Karakeçili,

Yeşilhan, Niksar, Erbaa, Almus, Başçiftlik, Y›ld›zeli, Ge-

merek, Şark›şla, Alt›nyayla, Doğanşar, Koyulhisar, Çank›r›,

Konya, Eskişehir ’dir. 2003 y›l› içerisinde uçuşu yap›l›p,

2004 y›l›nda üretilmesi planlanan iller ise; Bolu, Kayseri,

Aksaray, Bal›kesir, Tokat ve Sivas olarak s›ralanmaktad›r.

Üretilen say›sal Ortofoto Görüntüler/Haritalar /Moza-

ikler mevcut durumuyla;

• Çeşitli planlama faaliyetlerinde, bir çok sistemde alt-

l›k veri olarak kullan›labilmekte,

• Kullan›c›, mevcut bu altl›klardan faydalanarak kendi

amaç, hedef ve istekleri doğrultusunda bir yaz›l›m ge-

liştirebilmekte,

• Oluşturulacak raster görüntü veri tabanlar›nda önemli

bir veri kaynağ› olarak yararlan›labilmekte ve bu veri

taban›nda çok çeşitli uygulamalar yap›lmas›na olanak

sağlamaktad›r.

Ortofoto Şehir Değerlendirme ve EMASYA Bilgi Des-

tek Sistemi  doğal afetlerde; afet öncesi, afet esnas›nda ve

afet sonras› olmak üzere üç aşamada kullan›labilmektedir. 

• Doğal afet öncesi: Afet riski taş›yan bölgelerin belir-

lenmesinde, afet senaryolar›n›n oluşturulmas›nda, afet

esnas›nda kullan›lacak kritik tesislerin tespitinde ve

gerekli yerlere yerleştirilmesinde yard›mc› olabilecek-

tir. Afet sonras› gereken  çad›r  ile geçici ve kal›c› ko-

nutlar›n planlamas› Şekil-4’de görüldüğü gibi, ortofo-

to haritalar üzerinde yap›labilir (ERDOĞAN ve YIL-

MAZ 2002). 
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•  Doğal afet esnas›nda: Afetin yeri ve etkilediği bölge-

ler, ilk yard›m çal›şmalar›n›n yönlendirilmesi için bü-

yük önem taş›maktad›r. Şekil-5’de görüldüğü gibi,

y›k›lan ya da tahrip olan binalar, ortofoto haritalar

üzerine işaretlenerek, arama ve kurtarma çal›şmalar›

h›zland›rabilecektir. (ERDOĞAN ve YILMAZ 2002) 

• Doğal afet sonras›: Binalar›n hasar oran›, gerekli geçi-

ci ve kal›c› konutlar ile inşa edilecek köprü, yol vb. te-

sislerin yerleri ortofoto haritalar üzerinde belirlenerek

çal›şmalar h›zland›r›labilir 

Projenin gelecekte; veri tabanlar› yap›s›nda, Harita Ge-

nel Komutanl›ğ›nca gerçekleştirilen Say›sal Harita Destekli

Askeri Uygulamalar (SAHADASU) Projesindeki mevcut

sorgulama imkânlar›ndan baz›lar›na kavuşturulmas› ve bu

çal›şmalarda da ayr›ca altl›k veri olarak kullan›lmas› he-

deflenmektedir.

Alman Der Spiegel dergisinde yay›mlanan ve "Felaket

Senaryosu" olarak adland›r›lan araşt›rmada, deprem tehli-

kesi bulunan baz› şehirlerde sars›nt›lar›n yol açabileceği

olas›l›klar incelenmiştir. Araşt›rma sonuçlar›na göre; ölüm

beklentisinde Katmandu (Nepal) 70 bin ile birinci s›rada yer

al›rken,  İstanbul  55 bin ile ikinci s›rada yer almaktad›r.

(NETHABER web p.).  Bu  araşt›rmada, kriz dönemlerinde

yönetimin yeni teknoloji ve araçlar› kullanmas›n›n  önemi-

ni vurgulamaktad›r.

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Toplumsal gelişmeye bağl› olarak artan ve yoğunlaşan bilgi

trafiğinin yönetimi, bilişim teknolojileri ile yap›labilir hale

gelmiştir. Geçmişte gereksinimleri karş›layan geleneksel

yöntem ve araçlar, günümüzde yetersiz kalarak, gelişmelere

uyum sağlayan yeni  teknolojilerin kullan›m›n› zorunlu hale

getirmiştir. Bu doğrultuda, yönetimin planlama ve uy-gulama

süreçlerinde kulland›ğ› coğrafi bilgi ve belgeler de, güncel

teknolojiler ile bütünleşebilen say›sal yap›da üretilmektedir.

17 Ağustos 1999 depremine, yerel yönetimler ve merke-

zi yönetimden oluşan Türk Kamu Yönetimi haz›rl›ks›z ya-

kalanm›ş, gerek kurtarma, gerekse yard›m çal›şmalar›ndaki

çaresizliği karş›s›nda büyük eleştiriler alm›şt›r. Bu eleştiri-

lere yan›t olarak oluşturulan Başbakanl›k Kriz Yönetim

Merkezinin, sorunu örgütsel boyutta çözdüğü düşünülebilir.

Ancak yönetim süreci, halkla ilişkiler, çağdaş yönetim tek-

nikleri ve uygulama araçlar› ile sürekli desteklenmesi ge-

reklidir. Ayr›ca, kriz dönemlerinde bireyin ve toplumun en

az zararla kurtulabilmesi, olay öncesi, olay an›nda ve olay-

dan sonra, k›sa, orta ve uzun dönemli planlama ile sağlana-

bilmektedir. Her aşamadaki planlama ve uygulaman›n sağ-

l›kl› yap›labilmesi ise, güncel, tam ve güvenilir coğrafi veri

ve bilgilerin elde edilebilmesine bağl›d›r.

Acil müdahale gerektiren kriz dönemlerinde say›sal or-

tofotolar, vektör yap›daki   ürünlere göre çok k›sa sürede

haz›rlanarak yönetimin kullan›m›na sunulabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile de bütünleşebilen  say›sal orto-

foto ürünlerin, öncelikle doğal afetler olmak üzere kriz yö-

netiminde, bilgi çağ›n›n uygulama araçlar›ndan biri haline

geldiği söylenebilir. 

Harita Genel Komutanl›ğ› ,  Ortofoto Şehir Değerlendir-

me ve EMASYA Bilgi Destek Sistemi ile Türkiye baz›nda

yerleşim yerlerine ilişkin ortofotolar›, bu amaç için haz›r-

lanm›ş bir yaz›l›m ile kullan›c›lara sunmaktad›r. Bu ürünler

kriz öncesi planlama ve haz›rl›k çal›şmalar› ile kriz esnas›n-

da kullan›labilir. Ayr›ca, afetin hemen ard›ndan 30 saat gibi

k›sa bir sürede tekrar güncel ortofotolar üretilerek, yard›m-

lar›n en k›sa ve doğru yollardan gerekli yerlere yönlendiril-

mesi sağlanabilir. Böylece çal›şmalar daha h›zl› ve sağl›kl›

biçimde yürütülerek, yaralar k›sa sürede sar›labilecektir. 

Türk Silahl› Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlar›-

na coğrafi ürün desteği sağlamakla görevli Harita Genel

Komutanl›ğ›’n›n, teknolojik gelişmeler ve kullan›c› gerek-

sinimleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek, kla-

sik bas›l› haritalar yan›nda, bilişim teknolojileri ile bütünle-

şebilen say›sal ortofoto harita üretimini de yayg›nlaşt›rarak,

teknolojik gelişmeleri takip etmenin ötesinde onu yönlen-

dirme misyonunu da gerçekleştirdiği söylenebilir. 
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