
CO~RAFt BtLGt StST81LERt 

Hakan SARBANO~LU 

1. GtRtS 

Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) grafik ve grafik olmayan bilgilerin bti

ttinle§ik olarak yer ald1g1 ve ge§itli sorgulamalara cevap verecek §ekilde 

yap1land1r1lmi§ bir bilgi sistemidir. Bu gtinkti anlamda CBS konusundaki ilk 

9a11§malar 1960'lar1n sonlar1nda Kanada'da bir ara§t1rma projesi ile ba§la

m1§, ancak bu ara§t1rma sonucunda sergilenen bulgular boyle bir bilgi sis

temi kurmak tizere haz1r11klar1n 0 donem i9in yeterli olmad1g1 gergegini or

taya koymu§tur. 

Bir90k diger alanda oldugu gibi haritac1l1kta ve konuma bag11 (spatial 

or positional) bilgi i§lemde de bilgisayar destekli 90ztimlere ge9i§ i9in 

1970'li Y1llarda yogun 9a11§malar kaydedilmi§tir. Bu y1llarda konuma bag11 

bilgilerle de~i§ik a91lardan ilgilenen bir90k ayr1 disiplinde, bilgisayar 

destekli sistemlere ge9i§ yontinde geli§meler kaydedilmi§tir (~ekil-l) /1/. 

Matematik9iler konuma bag11 degi§imleri analiz edip ge§itli prediksiyon 

modelleri geli§tirmekte ve ozellikle ytizey enterpolasyonu tizerine model ve 

algoritmalar bulmakta iken, bilgisayar dtinyas1nda da Bilgisayar Destekli Ta

sar1m ve Bilgisayar Grafikleri (Computer Aided Design and Computer Graphics) 

alanlar1nda gerek donan1m ve gerekse yaz111m yontinden onemli ilerlemeler kay

dedilmi§ ve tatminkar tirtinler elde edilmi§tir. Digerlerinde oldu~u gibi ha

rita tiretiminde de bilgisayar destegine gidilmesi i9in 9a11§malar ba§lam1§ 

ve kartografyada otomasyon yolundaki bu ilerlemelere paralel olarak o19me 

bi1gisi ve fotogrametride de bi1gisayar destek1i ve ana1itik ~ozUm1ere ge-

9i1mi§tir. 1970'li ve 1980'li Y1l1ar Bilgisayar Destek1i Haritac1l1k veya 

SaY1sa1 Haritac111k olarak da ad1and1r11an bu ge1i§melerin donan1m ve yaz1-

11m tirlin1erine sahne olmu§tur. 

Bu arada k1asik haritalar1n ku11an1c1s1 durumundaki bir90k disip1in, ken

di bilgisayara ge9i§ stire9lerinde bilgisayarca okunabilir haritalara (saY1-

sal haritalara) gereksinim duymu§ ve bu say1sal haritalar tizerinde konuma 

bag11 analiz yapmak tizere yontem degi§ikliklerine p,itmi§lerdir. Ancak toprak 
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Teknik ve 
Kavramsal 

Geli,im 

Zaman 

~eki1-1 : Cografi Bi1gi Sistemlerinde Teknik ve Kavramsal Ge1i§im. 

bi1imi, ormanc111k, ~evre ~a11§ma1ar1 gibi bu disip1in1er i~in sadece saY1-

sal harita1ar yeter1i olmam1§ ve saY1sa1 harita1arda yer alan nesne1er hak

k1nda diger bi1gileri de ku11anmak ihtiyaC1n1 hissetmi§lerdir. 

Son olarak konuma bag11 bi1gi top1amak Uzere ~ok geni§ olanak1ar sunan 

Uzaktan A1g11ama ~a11§ma1ar1 belli bir dUzeye u1a§1nca, CBS i~in 1960'larda 

haz1r olmayan gerek1i §art1ar boy1ece 1980'lerin ba§1nda ger~ek1e§ebi1mi§

tiro t§te Cografi Bi1gi Sistem1eri bu para1e1 ge1i§me1er i1e ula§11an bir 

teknik ve kavramsa1 dUzey sonucunda ortaya ~1kabilmi§tir. 

2. CBS BtLESENLERt 

a. Donan1m Bi1e§en1eri 

Bir CBS'nin donan1m bi1e§en1erini U~ grupta top1amak mUmkUndUr /8/. 

(1) Standart bi1gisayar konfigUrasyonu : merkezi i§lem birimi, disk 
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birimi, teyp birimi, satlr yeya matris yazlcllar, alfanUmerik terminaller Vb. 

(2) Grafik veri toplama birimleri : manuel saYlsalla§tlrlCllar, yarl 

otomatik saYlsalla§tlrlcllar (otomatik ~izgi izleyici), raster taraylcllar, 

analitik stereo klymetlendirme cihazlarl, uydu sensorleri, elektronik takeo

metreler, mouse, light-pen, tracing ball vb. 

(3) Grafik bilgi sunu§ birimleri tek renkli vektor ekranlar, renkli 

grafik ekranlar, otomatik kalem ~iziciler, elektrostatik ~iziciler, film ~izi

ciler, ink-jet ~iziciler vb. soft copy ve hard copy birimleri 

CBS i~in bir konfiglirasyon olu§tururken bu birimlerden hangilerinin kul

lanllacagl belirlenirken goz online allnan en onemli husus, yapllacak uygula

manln gereksinimleridir. 

b. Yazll1m Bile§enleri 

Bir CBS'nin yazlilm bile§enleri 5 grupta toplanabilir (~ekil-2) /1/. 

~ekil-2 : CBS yazll1m bile§enleri. 

(1) Veri Giri§i ve Dogrulama yazlilmlarl olabildigince de~i§ik kay

naklardan veri toplayabilmeledir. Veri kaynaklarl araslnda: mevcut harita

lar, hava foto~raflarl uydu gorlintlileri ve yersel ol~meler saYllabilir. tyi 

bir CBS ~e§itli tUrde saYlsalla§tlrlcllar, taraYlcllar, etkile§imli grafik 
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terminaller gibi birimler yard:Lml.yla bu kaynaklard'ln veri toplil,yabilmeli, 

ayrl.ca di~er sistemler (uydu sensorleri veya diger CBE'leri) taraf:Lndan top

lanml.~ ve manyetik ortamda bulunan verileri de gerekli donti§iimlerle okuya·

bilir ozellikte olmall.dl.r /5/, /6/. 

(2) Cografi Veri Tabanl. Yonetimi : Bir cografi veri tabanlnda di~er 

veri tabanlarlndan farkll olarak iki ayrl tip veri bulunur. Grafik veriler 

nesnelerin konum ve bi~imleri hakklnda bilgi sa~larken, grafik olmayan veri

ler (oznitelikler) nesnelerin konuma bagll olmayan ozelliklerini ta§lrlar. 

orne~in bir ormanllk alan i~in cografi veri taban:Lnda grafik veri olarak or

man alanln Slnlrlnl olu§turan kapall poligonu ifade eden (x,y) koordinat 

~ifti dizisi tutulurken, grafik olmayan veriler olarak aga~ cinsi, ya§ Sl

n:Lfl vb. ozelliklere yer verilir. 

(3) Donti§tim Yazll1m1arl. : Grafik do!:\ru1ama, dUze1tme, edit1eme, ke

narla§t:Lrma, etiket1eme, gtince11e§tirme gibi i§1emlerden ve ayrlca a1~ek de

~i~tirme, projeksiyon donti§timti, alan ve ~evre hesab:L, saylsa1 arazi matrisi 

hesabl, perspektif gorti§ler, meyi1 tarama, kesit hesabl, sln:Lflandlrma, is

tatiksel i§lemler, simu1asyon vb. ana1iz i§lem1erinden 01u§maktadlr. 

(4) Sorgu1ama Yazll:Lmlarl : Gerek grafik gerekse grafik olmayan ve

ri1erin birbirleri ile btittinle§ik olarak sorgu1anmaslna olanak tan:Lyan ve bu 

arada ku1lanlC:Lya menti, lcon vb. etkin araytiz1er sunan modti1lerden olu§ur. 

!yi bir CBS yaZl.llmlnda klasik bir bi1gi sistemindeki a1:L§:L1m:L§ sorgu1ama1a

ra ek 01arak konuma ba!S;l:L sorgulama1ar:Ln da yap11abilmesi mtimktin 01maktadlr. 

Konuma bagl:L sorgu1ama1ara ornek 01arak §unlar verilebi1ir : 

(a) A nesnesi nerede? 7813 numara1l parse 1 nerede? 

(b) A, B ye gore nerede? Parsel koyUn neresinde? (210 31' 12" 

kuzey-do§usunda, 12714 m. uzakta) 

(c) B den D kadar mesafede ka~ tane A var? Hacettepe Hastahane

sinden iki km. uza~a kadar ka~ tane eczane var? 

(d) X yerindeki Z fonksiyonu nedir? X yerindeki toprak derin1i-

gi nedir? 

(e) B nin biiyiik1tigti ne kadar? 18 nolu adan:Ln alan:L ka~ c.ekar? 

(f) Konuma bagl:L ~e§itli veri1erin kesi~im souucu nedir? Egimi 

% 30 u ge~en yer1erdeki toprak Slnlfln:L gaster. 
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(g) X ten Y ye giden ve P den gec;en en kUA yol hjlngil!i? Akl!e

ki'den Bolu'ya giden ve ~arkikaraaSac;'tan gec;en en klsa yolu belirle. 

(h) X X •••••• noktalarlnda ne var? 

(1) Verilen ozellikleri saglayan nesneleri yeniden slnlfland1r. 

III. derece parselleri goster. 

(j) Verilen nesneye kom§u olup verilen ozellikleri saglayan 

nesneler neler? III. derece parsellerin c;evresinde bulunan parsellerin ma

likleri kimler? 

(k) P i§leminin verilen S senaryosu ic;in T sUresi boyuncu simu

lasyonu. Sakarya Nehrinin 3 metreye kadar yUkselmesi halinde c;evresindeki 

sel basmaS1n1 simule et. 

Bu sorularln bir c;o~unun cevaplanmas1 klasik yontemlerle oldukC;a zordur. 

Hatta baz1 CBS yazll1mlar1 ic;in bile mUmkUn olmayabilir. 

(5) Bilgi Sunu§u Yaz1l1mlar1 ! ge§itli niteliklerdeki terminaller

den; yazlc1lara, C;izicilere, manyetik ortama kadar uzanan birimler arac1l1g1 

ile c;e§itli nitelikte haritalar, tablolar ve §ekiller Uretebilen modullerden 

olu§ur. 

Bu yazll1m bile§enlerinden anla§llacag1 Uzere CBS, klasik grafik olmayan 

bilgi sistemlerinden, orne gin bir personel bilgi sisteminden konuma bagl1 

bilgileri ve boylece topolojik ili§kileri ic;ermesi bak1m1ndan farkl1la§mak

tadlr. Buna bagll olarak da etkile§imli analiz ve sorgulama olanaklarl da 

oldukc;a zengindir. 

3. SAYISAL HARITA - CO~RAFI BILG! SlSTEMl PARKLILA~MASI 

Yeni teknoloji kendisiyle beraber yepyeni kavram ve tan1mlamalar1 da be

raberinde getirmektedir. Hentiz bu teknolojiyi transfer etme a§amas1nda olan 

Turkiye'de §u an ic;in bir kavram karga§aslnln ya§anmakta oldugu bir gerc;ek

tiro Bu bak1mdan bilgi$ayar destekli saylsalla§tlrma c;izime (CADD: Computer 

Aided Digitizing and Drawing) dayall saylsal haritalar ile cografi bilgi sis

temlerinin birbirinden aYlrt edilmesi gerekir. 

3.1. SAYISAL HARITALAR 

Otomatize kartografya. Bilgisayar Destekli 9izim Sistemleri veya saYlsal 
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fotogl'8JQetri gibi isimle.r alAn hu aht~lerde hedef, ltonuc;tA ka!~t UstUnde 

veya ekranda grafik ~izimler elde etmektir. Bilgisayar destekli teknoloji

ler hep bu UrUnUn elde edilmesine yarayan arac;lard1r. Bu amac;la gerekli gra

fik veriler (konum ve bic;im bilgileri) ~e§itli kaynaklardan toplan~r. Bu 

grafik veri toplama y6ntemlerinden ba§11calar1 

* Mevcut haritalar1n saY1salla§t~r1lmas1. 

* Hava fotoeraflar1n1n analitik k1ymetlendirilmesi. 

* Uy~u g6rUntUleri 

ve 

* Yersel olc;melerdir. 

Toplanan grafik verilerle detaylar. nokta detay. C;izgi detay veya alan 

detay olarak ifade edilirler. Bilgisayar ortam1nda bir nokta detay ic;in bir 

koordinat c;ifti. bir C;izgi detay ic;in bir koordinat c;ifti dizisi ve bir 

alan detay ic;in ise bu alan1n c;evresini olu§turan kapa11 poligon yine bir 

koordinat c;ifti dizisi olarak saklan1r. Bu nedenle as11nda koordinatlara 

ait saY1lardan ibaret olan bu kUtUklere say1sal harita denmektedir. 

~e§itli kaynaklardan toplanan bu grafik bilgilere ek olarak grafik ele

manlann sadece It ne oldugunu " belirten renk ve setnbol bilgileri de depo

lanarak saY1sal harita tamamlanm1§ olur. Genellikle her paftaya ait bir sa

Y1sal harita kUtUgu elde edilir ve kom§u saY1sal haritalar c;a11§ma istas

yonlar1nda etkile§imli grafik editleme ile kenarla§t1r111r. 

Bilgisayar ortam1nda c;e§itli temalara ait detaylar1 (ornegin ula§1m. 

hidrografya. enerji vb.) ayr1 gruplar halinde toplamak b5ylece bir anlamda 

say1sal ortamda ka11plar (layer) olu§turmak mUmkUndUr. SaY1sal harita kUtUk

leri ayr1 ayr1 tutulabilece~i gibi birle§tirilebilir ve pafta s1n1rlar1 or

tadan kald1r1larak tUm alan ic;in tek bir veri taban1 da elde edilebilir. 

Grafik veriler bir kez veri taban1na aktar1ld1~1nda c;e§itli i§lemler bir C;a-

11§ma istasyonunda ve gerekli yaz1l1mlar1 ku1lanarak kolayca yap1labilir. 

t§lemleri iki grupta toplamak mtimkUndUr : 

a. Grafik (veya kartografik) Editleme1er : Grafik e1emanlar1n ek1enmesi. 

si1inmesi. yerinin veya bic;iminin de~i§tiri1mesi gibi i§lem1erdir. Say1sa1-

1a§t1rmay1 dUze1tmek. kartografik kaliteyi sag1amak ve gUnce11e§tirmek amaC;

lar1y1a uygu1an1r. 
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b. Analiz ve Donu§umler : 51~ek degi§tirme, ba§ka bir projeksiyon sis

temine donu§turme, genelle§tirme ve geometrik hesaplamalar gibi i§lemlerdir. 

Butun bu i§lemler sonucunda duzeltilmi§ ve turetilen yeni bilgiler de 

eklenmi§ olan saY1sai haritalar yine ~e§itli ortamlarda gorsel grafige do

nu§turulur. 5rnegin ekranda renk ve sembollerle gosterilir veya otomatik ~i

zicilerden yine renk ve sembollerle ~izimler al1n1r. 

Bilgisayar destekli ~izime dayal1 bir saY1sai haritada konuma ba~11 bil

giler buyuk onem kazan1r ve bu bilgilerin karto~rafik kalitede gosterilme

sine, ~izilmesine dikkat edilir. Ancak grafik olmayan bilgi olarak detayla

r1n sadece ne 0lduklar1 ile ilgili kodlar1n tutulmas1 yeterlidir. vizilen 

veya gosterilen detaylann di~er ozellikleri' (ornegin bir kl:ipruniin ta§1ma 

kapasitesi) ile pek ilgilenilmez. Bu tur sistemlere daha ~ok " bilgisayarl1 

haritac111k sistemleri " de denmektedir /2/, /4/. 

3.2. CBS'NtN SAYISAL HARtTAYA GORE FARKLARI 

Genel olarak bilgisayar destekli saY1sai haritalarda bulunan butUn ola

naklar CBS'lerinde de bulunur. Ancak temel yakla§1m a~1s1ndan CBS'lerinde 

say1sal haritalara gore bir~ok ba§ka ozellik daha bulunur. Bu farkl111klar1 

a§a~1daki gibi s1ralamak mumkundur. 

a. t~erik Zenginligi : SaY1sai haritada grafik bilgilere ek olarak de

taylar1n sadece ne 0lduklar1n1 belirlemek ve ayr1ca sembol ve renk bilgile

rini de tutmak yeterli iken CBS'lerinde detaylar ile ilgili diger grafik 

olmayan bilgiler de saklanmaktad1r. Ustelik hangi bilgilerin tutulaca~1 de

taY1n cinsine gore de~i§mektedir. 5znitelik ad1 verilen bu bilgiler, detay

lar1n grafik bilgileri ile yani detay1n konumu, bi~imi, diger detaylarla 

olan konuma ba~11 (spatial) ili§kileri ile blitlinle§tirildiginde sonu~ta ~ok 

~e§itli ama~lara hizmet edebilecek bir bilgi sistemi ortaya ~1kmaktad1r. 

b. Geli§mi§ Cografi Veri Yap1sl. : Diger bir farkl111k da cografi veri 

yap1s1ndan kaynaklanmaktad1r. SaY1sai haritalarda sonu~ta yine grafik bir 

urun elde etmek hedef al1nd1g1ndan, bu urune yonelik ve nisbeten basit vek

torel veri yap1lar1 ornegin If sphagetti veri yap1s1 If yeterli olmaktad1r. 

Ancak Cografi Bilgi Sistemlerinde detaylar aras1ndaki konuma bagl1 ili§ki

leri destekleyebilen turde veri yap1lar1n1n yer almas1 gerekmektedir. " Ke

nar-dugllm veri yap1s1 " II Topolojik kenar-du~um veri yap1s1 " veya " Tam 

topolojik veri yap1s1 " gibi ileri duzeydeki bu ~ozumler belki de co~rafi 

26 



c. Geli,mi, Analiz, D5nU§Um ve Sorgulama Olanaklar1 : CBS'nin yaz111m 

bile,enleri b8lUmUnde a~lklanan d8nU§Um yaz111mlarl say1sal harita Uretimi~ 

ni hedef alan sistemlerde olduk~a 51nlrlldlr. Bu sistemlerde grafik editle~ 

melere ek olarak sadece 8l~ek de~i§tirme, projeksiyon d8nU§UmU, genelle§tir

me ve yumu§atma (smoothing) olanaklarl yer allrken CBS'lerinde bunlara ek 

olarak a~ analizi, sln1flandlrma, enterpolasyon vb. bir ~ok analiz olanak

lar1 bulunur. 

Ike yandan her detayla ilgili 8znitelik bilgilerinin bulunmas1 ve ileri 

co~rafi veri yapls1 Co~rafi Bilgi Sistemlerinin kullan1m alan1 olaS111k1a

r1n1 bUyUk 81~Ude artt1rmaktad1r. ~rne~in bir say1sa1 harita sisteminde e~er 

veri tabard. ile destek1enmi§se .. sadece karayo11ar1n1 ~izdirmek " mUmkUn 

iken, bir Cografi Bi1gi Sisteminde" geni§li~i 20 m.'den faz1a karayol1ar1n1 

belli bir renkle, geni§ligi 10-20 m. aras1nda olanlan bir ba§ka renk1e ve 

10 m. 'den dar olan1an yine bir ba§ka renk1e <;izdirmek " mUmldindUr. Ustelik 

bir ba§ka uygu1amada bu sln1r1ar 10-20 yerine 15-25 gibi istenen de~er1erde 

al1nabilir. Nitekim CBS'lerinin yaz111m bi1e§en1eri b81UmUIlde veri1en 5rnek 

sorgu1amalardan (f), (g), (1), (j) ve (k) soru1anmn Bilgisayar Destekli 

Say1salla§t1rma ve <;izime Dayal1 Bir SaY1sa1 Harita Sistemi ile cevap1anma-

51 mlimkUn degi1dir. 

Say1sa1 Harita ve Cografi Bi1gi Sistem1eri aras1nda ba§11ca1ar1 yukar1-

da saY11an fark1ar bu1unmas1na ragmen bu sistemleri Ureten firma1ar geni§ 

bir pazara hitap edebilmek Uzere bir digerinin UstUn 5zellik1erine de yer 

vermekte veya ticari tan1t1m1ar1nda eksik1ik1erini ustaca teknik1er1e 8rtmek

tedirler. Bu nedenle bir CBS'ne ihtiya~ duyan ku11an1c11ar sistem se<;imi Sl

ras1nda kendisine sunulan a1ternatif1erin ger~ekten bir CBS olup olmad1g1 

konusunda dikkat1i olma1ldlrlar. Bu konuda yard1mcl olmak 'ITzere Bilgisayar 

Destekli Sa ylsalla§tlrma ve 9izime Dayall SaYlsal Harita Sistemleri ile 

CBS'lerinin yazll1m olanaklarl Tablo-l'le listelenmi§tir /4/. 

3.3. SAYISAL HARITALARDAN COGRAFI BILGI SISTEMINE GECIS 

Konum ve bi<;imi ifade eden bir veri kUmesi durumundaki saYlsal harita

larl Uretmek Uzere ~ok degi§ik yakla§lm1ar s8z konusudur. 

a. Bu yakla~lmlardan en yayglnl mevcut <;izgise1 haritalarln manuel sa

Ylsalla§tlrlc1larla saY1sa11a§tlrllmasldlr. B8ylece detaylara ait koordinat 
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BtLGtSAYAR DESTEKLt SAYISALLA§TIRMA 
VE «;;tztME DAYALI SAYISAL HARtTA sts
TEMt 

Girdi : 

* SaYlsalla9t1rma 
* Grafik belirleme 
* Mevcut verilerle butunle~me 
* Uygulama yazll1mlarl ile bUtunle~me 

t~lem : 

* Detaylarl katmanlara aylrma 
* Detaylarl birle§tirme 
* 6zniteliklerin verilmesi 
* VTYS fonksiyonlarl 
* Kenarla~tlrma 

Analiz : 

* Boole cebri i~lemleri 
* Modellendirme 
* 61c;meler 

Etkile~imli Grafik : 

* Grafik editleme (ekleme, yer de
li~terme, kopyalama, dondUrme, 
olc;ek de~i~tirme, yansltma, bolme, 
silme, e~ri giydirme, yumu~atma) 

* Boyutlar 
* MenU tasarlJ1!l. 
* Sembol tasarlml 

G5rllntUleme / ~lktl : 

* Detay sembolleftirme 
* TUm gorUntU i§leme 
* Sakll C;izgi gorU§U 
* Sorgulama 
* Detay raporlama 

COeRAFt BtLGt StSTEMt 

Veri Giri,i : 

* SaYlsalla9t1rma 
* Tarama 
* Otomatik veri toplama 
* Mevcut verilerle butunle~me 

t~lem : 

* Harita birleftirme 
* Projeksiyon 
* Kesme / pencereleme 
* Guncelle~tirme 
* Genelle~tirme 
* KUmeleme 

Analiz : 

* Katman birleftirme, kesiftir-
me 

* Yaklnllk analizi 
* YaYllma analizi 
* A~ analizi 
* tc;erme 
* 6lc;meler 
* Oznitelik analizi 
* Enterpolasyon 

Etkilefimli Grafik ve Sorgulama: 

* Grafik editleme (ekleme, yer 
degiftirme, kopyalama, don
dUrme, olc;ek de~iftirme, yan
sltma, bolme, silme, e~ri 
giydirme, yumu~atma) 

* Konuma ba~ll sorgulama 
* ~zniteliklere ba~ll sorgulama 

G5rllntUleme / Raporlama : 

* Tablolar balinde listeler 
* Harita gorUntuleri 
* Diagramlar 

Tab 10-1 Yazll1m Olanaklarl. 

28 



kay~t1ar~ndan o1u~an bir klitlik e1de edi1ir. Vektore1 yap~da (detaylara ait 

bir veya daha fazla "x,y" koordinat c;iftleri biC;iminde) olan bu kUtUee saY1-

salla§t~rma s~ras~nda veya daha sonradan herbir detaY1n ne oldu~unu ifade 

eden detay kodlar~ eklendi~inde say1sal harita elde edilmi§ olur. 

b. Diger bir yakla§~m mevcut haritalar1n raster taray~c~larla taranma

s~d~r.Bu i§lemde harita, pixel1er top1u1u~u olarak gorUIUr ve sat1r-sUtun 

dUzeninde herbir pixelin rengi veya gri tonu say1larla kaydedilerek raster 

yap1da bir kUtUk elde edilir. Pixeller (noktalar) aras~nda ili§kiler kurul

mad~~l ic;in boylesi bir raster kUtUkte nokta-9izgi-alan bilinci yoktur. Bu 

nedenle raster kUtUkler bir programdan gec;irilerek vektor yap1ya c;evrilir. 

Daha sonraki i§lemler (detay kodlama vb.) ayn1d1r. 

c. GUncel saY1sai harita Uretmenin en etkin yolu hava foto~raflar1n1n 

say1sal olarak k1ymetlendirilmesidir. It Analitik stereo plotter" cihazlar1 

ile hava fotograflanndan Uc; boyutlu bir model goriintUsU elde edilir. Bu 

model Uzerinde olC;U markan ile izlenen detaylar (ornegin bir y01) koordi

nat Ian ile bir kUtiige kaydedilir. Yine vektor yapldaki bu kUtU~e detay kod

lar~ ve gosterim bilgileri eklendi~inde say~sal harita e1de edilir. 

d. Say~sal harita1ar ic;in bir diger veri kaynag1 uydu gorUntUleridir. 

Asl1nda bu gorUntUler uydu platformu Uzerinde bulunan alg~lay~c1lar1n (sen

sorlerin) aynen raster taray1c1da oldugu gibi yeryUziinU c;e§itli elektroman

yetik dalga bandlannda taraman ile elde edilmi§ raster yap1da kUtUkler

dir. Bu kUtUk1erin i§lenmesi ve vekter formda say1sal harita bic;imine do

nU§tUrUlmesi ic;in ozel donan~m ve yaz1l~mlara (digital image processing 

syste~saY1sal gorUntU i§leme sistemine) ihtiyac; duyulur. Sensorlerin ay1r

rna gUcUndeki Sln1rlamalar nedeniyle uydu gorUntUlerinden bu gUn ic;in en c;ok 

1/50000 olc;eginde say1sal harita elde edilebilmektedir. 

e. Say~sa1 harita Uretiminde bir diger yak1a§~m da yer3e1 olgme yontem-

1eridir. Ag1 ve uzak1~k1ar~ elektronik olarak olgUp manyetik ortama kaydeden 

"total station" a1et1eri ile e1de edi1en veri1er, program1ar1a koordinat1ara 

donU§tUrU1Ur ve boy1ece detaylar1n konom ve bigim1eri say~sa1 olarak temsi1 

edilmi§ olur. Bu yontem ozel1ik1e kUC;Uk bolgelerde yap~lan bUyUk olgek1i 

(plan vb.) ga11§malarda kul1an11maktad~r. 

Nas11 e1de edi1mi§ olursa olsun say~sa1 haritalarda yine de bir olgek 

soz konusudur. Gergi bu say1sal harita kUtUk1eri grafik ekran1arda gorUntU

lenirken veya gizdirilirken olc;ek istendigi §ekilde degi§tiri1ebilir, ancak 
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bu durumda gor6ntudeki detaylar birbirleriyle kar~§acak kadar ~ok s1k veya 

tersine ~ok seyrek olabilir. Dolay~s1yla say1sal haritalarda ol~ek kayram1 

"Harita uzunlugunun arazi uzunluguna oram." bi~imindeki tan1m1n1 yitirir 

ve detay s1k11g1n1n ve detay saY1salla§t1rma inceliginin bir ifadesi bi~i

mine donii§iir. 

SaY1sal haritalar bir kere iiretildiginde, giincelle§tirilmeleri art1k 01-

duk~a kolayd1r. Bunun i~in kiitiikte sadece de~i§en detay kaY1tlar1na ait ek

leme, silme ve degi§tirmeler yeterli olur. 

Verileri belli bir ol~ekte toplanm1§ olan bir say~sal haritadaki kaY1t

lar genelle§tirilerek ve seyrekle§tirilerek daha kii~iik ol~ekli saY1sal ha

ritalar iiretilebilir. Ancak bu konudaki yaz1l1mlar heniiz tatminkar degildir. 

Biitiin bu olanaklara ragmen saY1sal haritalar1n kullan1m alanlar1 mevcut 

kag1t haritalardan pek farkl~ degildir. Bu saY1sal harita kiitiikleri ancak 

yeniden goriintUleroek veya ~izdirmek amac1yla kullan1labilir. 1~indeki detay 

bilgilerden daha fazla yararlanmak mUmkUn degildir. Zira detay kay1tlar1 

aras1nda topolojik ili§kiler (kom§uluk, baglant1, yon, i~erme, ~ak1§ma vb.) 

kurulmam1§t1r ve detaylara ait diger bilgiler (oznitelikler) yoktur; bir 

miktar olsa bile, bir veri taban1 halinde toplan1p grafik verilerle entegre 

edilmemi§tir. 

Ozetle say1sal harita bir bilgi sistemi degildir, kullan1c1lar1n ger~ek 

ihtiyac1 olan Cografi Bilgi Sistemlerinin sadece girdi verileri durumunda

d1r. Bu nedenle klasikte kag1t haritalar~n kullan1c1s~ durumunda olanlar 

i~in ama~ degil ara~ durumundad1r. Nitekim boylesi kullan1c1lar1n gereksi

nimlerini kar§1lamak Uzere geli§tirilmi§ olan Cografi Bilgi Sistemi yaz1l1~ 

lar1ndan iyi 01an1ar, bir bi1gi sistemi olanak1ar1na ek olarak yukar1da sa

Y1lan ~e§itli say~sal harita iiretimi 01anaklar1n1 da i~ermekte ve ku1lan1c1-

lara komple ~oziimle yakla§maktad1r. Boy1esi yaz11~m sistemlerine ornek ola

rak ARC/INFO, TIGRIS, GVC-AMS+GIS+RAMS/VX ve INFORMAP III gosterilebilir /7/. 

4. COGRAFl BtLGl SlSTEMLERtNIN KULLANlt1 ALANLARI 

a. Bilgi Sistemleri 

(1) ~ehir Bilgi Sistem1eri Be1ediye hizmetlerinin yonetimi, plan

lama, yer se~imi. 

(2) Tapu-kadastro bi1gi sistemi. 

(3) Arazi bilgi sistemi. 
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b. Envante~ ~al~~malar1 : 

(1) Orman sahalar1n1n envanteri. 

(2) Maden sahalar1n1n envanteri. 

(n Tar1m sahalar1n1n envanteri. 

(4) Hayvanc1l~k envanteri. 

(5) Su/petrol kuyular1 envanteri. 

(6) Meslek kurulu§lar1 envanteri. 

c. Hizmet ASlar1 : 

(1) Su, kanalizasyon, elektrik, havagaz1 vb. hizmet a~lar1n1n simu-

lasyonu ve yonetimi. 

(2) Toplu u1a§1m hizmet1eri (otobUs, tren, metro vb.). 

(3) Haberle§me ag1 hizmet1eri. 

(4) U1a§1m p1an1ama, gUzergah rehber1igi, trafik yonetimi, karayo1u 

bilgi sistemi. 

(5) Enerji nakil hat1ar1n1n yonetimi. 

d. MUhendislik Hizmet1eri : 

(1) Yol ag1 planlamaS1. 

(2) Su1ama ag1 planlamas1 ve drenaj ~al1§ma1ar1. 

(3) Arazi top1ula§t1rmas1, 

(4) Hacim, tesviye ve drenaj hesaplar1. 

(5) Petrol, su, Maden vb. kaynak1ar i~in rezerv hesab1. 

(6) 11eti§im ag1 analizi. 

(7) Baraj p1an1ama. 

e. GorU§ Ana1iz1eri : 

(1) lki nokta aras1nda arazi kesiti ~1karma. 

(2) GorU§ diagram1ar1n1n haz1r1anmas1. 

(3) U~ boyut1u perspektif gorUntUler. 

(4) Otomatik golge1eme, egim harita1ar1, bak1§ haritalar1 gibi oze1 

haritalar1n Uretimi. 

f. Qevre Qa11§malar1 

Bu 1isteyi ~ok daha ~e§it1endirmek ve uzatmak mUmkUndUr. CoSrafi Bi1gi 
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Siste~leri kendi i~inde do~urgan ortamlar oldugundgn ~vcut bilgiler kulla

n~larak yeni bilgiler tliretilmekte, bu yeni hilgiler tekrar ba~ka bilgilerin 

tliretilmesine ortam yaratmaktad~r. Bu nedenle Cogra£i Bilgi Siste~lerinin 

kullan~m~ alanlar~n~ belli bir liste ile sln1xlamak asl~nda dogru bir yak

la~1m degildir. 

5. SONUC 

Cografi Bilgi Sistemleri ~e§itli faaliyetlerin ve projelerin planlan

~as~. ger~ekle§tirilmesi, yonetimi ve denetimi a§amalar~nda etkili bir ka

rar destek mekanizmas~ olu~turmaktad~r. Bu gUn ozellikle Amerika ve Avrupa 

da bolgesel, ulusal veya uluslararaSl boyutlarda bir ~ok Cografi Bilgi Sis

temi projesi yUrUtUlmektedir. Genel anlamda birer Cografi Bilgi Sistemine 

y6nelik olan bu projelerde kurulan bilgi sistemlerine, uygulama tUrUne gore: 

§ehir Bilgi Sistemi (Urban Information System), Arazi Bilgi Sistemi (Land 

Information Syste~), Orman Bilgi Sistemi (Forestry Information System) gibi 

ozel isimler de verilmektedir. Ulkemiz kalklnmas~na bUyUk katkllarda bulu

nacak bu teknoloji henUz Tlirkiye'de hi~ ger~ekle~tirilmemi~tir. Ulkemizde 

Bilgisayar Destekli SaY1salla§tLrma ve ~izime Dayal~ baz~ sistemler ve bu 

arada baz~ Say~sal Harita Uretimi projeleri ger~ekle§tirilmi~ olm8s~na rag

men bunlar~n hi~biri sorunun nihai ~ozUmU olan bir Co~rafi Bilgi Sistemi 

degildir. lyi bir Cografi Bilgi Sistemi ger~ekle§tirmenin ise yolu, di~er 

bilgi sistemlerinde oldugu gibi, titiz bir sistem analiz ve tasarlm uygu

lamasl yapmaktlr. 
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