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Bir Co!1;rafi Bilgi Sistemi (CBS)'nde yer alan temel fonksiyonlar "cogra

fi bilgi toplama, depolama, iiJleme, anaHz ve sunma"dl.r. Bu fonksiyonlardan 

ilk iiC;ii (veri toplama, depolama ve i§leme), cografi veri tabanl.nl.n kllruLna

Sl.na yonelik iken; analiz fonksiyonu. ollliJturulan veri tabanl.nl.n amaca ve 

uygulama alanl.na gore kullanl.lmasl.nl. ve dolaYl.sl.yla kullanl.cl.larl.n CBS'den 

beklentilerinin kariJl.lanmasl.nl. hedefler. Analiz sonrasl. elde edilen sonu~

lar sunu§ fonksiyonu ile kullanl.cl.lara ula§tl.rl.ll.r. 

Bu bildiride, bir CBS'de yer alan analiz tiirleri ele all.nml.§, btl analiz

lerin hangi amac;larla ve hangi alanlarda uygtllanabilecegi orneklerle a~l.k

lanml.iJ ve boylece kullanl.cl.larl.n kendi amac;larl.na ve uygulama alanlarl.na yo

nel ik olarak bir CBS yardl.ml. He neler yapabilecekleri anlatl.Lml.§tl. r. 

ABSTRACT 

Main functions in a Geographic Information System (GIS) are acquisiti

on, storing, processing, analysis and presentation of geographic informati

on. While the first three of these functions are aimed to build the Geog

raphic Database, the objective of the forth one (analysis of geographic da

ta) is to make use of the Geographic Database according to the aim and app

lication area and to meet the user requirements from the GIS, as well. Via 

"Presentation" function, the results obtained from the analysis of geograp

hic information are made available for users. 

In this paper, types of analysis in a GIS are presented, aims and appli

cation areas for these analyses are clarified via examples and aiming to 

their objectives and application areas what the users can do by means of a 

GIS are explained, as well. 
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1. GiRtS 

Cografi bilgilerin bilgisayar ortam1nda depolanmas1 'Ie kuilan1lnl ba'j

lang19ta grafik ve non-grafik qeklinde ayr1k olarak eie al1nml§. bu ama91a 

geli§tirilen Bilgisayar Ilestekli Tasar1m ve C;:izim (Computer.Aided Design 

and Drafting: CADIl) sistpmleri ile Veritahan1 Yonetim Sistpmlpri (Databasp 

Management System: llB~IS) kullanllm1§tlr. BIl tur sistemier. cografi veriJeri 

toplamada, depoiamada, iglemede ve sunmada tatmin "diei sonll<;lar verirken; 

cografi veri analizinde yetersiz kald1klarl, doiaYls1yla kullanlr1larln ka

rar vermelerine yardlfficl olma amaC1nl tam olarak kar§llamad1klarl gorulmi.i§

tur. Bunun sonucu olarak grafik ve non-grafik veriler ile bu veriler ara

slndaki mantlksal ve topolojik i 1;~kiLpri butun olarak igleyebilme ve dola

Yls1yla cografi bilgi analizlcrini gprc;ekLe"tirme olanag1na sahip Cografi 

Bilgi Sistemleri gpli~tiriLmi$tir. 

Cografi Bilgi Sistemi (CBS), araqt1rma, planlama ve yonetimdeki karar 

verme yeteneklerini arttlrmak ve ayrlca zaman, para ve personeL tasarrufu 

saglamak amaclyla cografi varilkLara iliqkin grafik ve non-grafik vprilerin 

ge§itli kaynakLardan toplanmasl, bilgisayar ortam1nda depoLanmas1. i§lenme

si, "analizi" ve sunulmaS1 fonksiyonlarln1 butunlei?ik oLarak yerine getiren 

donanlm, yazilim. cografi veri ve personc'l bilegenlerinden olll§an bir butun

duro 

CBS tan1mlnda yer alan temel fonksiyonlardan cografi bilgi toplama, de

polama ve i§leme fonksiyonlar1, cografi veri tabanlnln olu§turulmaslna yone

liktir. Bu fonksiyonlar kulLanllarak, grafik ve non-grafik veriler bilgisa

yar ortamlna aktarll1r, gerekli duzeltmeler yapillr, gerekli koordinat/pro

jeksiyon/datum donuqumleri yapillr, yapilandlrillr, aralarlndaki mantlksal 

ve topoloj ik ili§kiler kurulur ve sonu9ta cografi veri tabanl kullanlma ha

Zlr duruma getirilir. 

Diger taraftan "Cografi Bilgilerin Analizi" fonksiyonu, olu§turulan cog

rafi veri tabanlnln amaca ve uygulama alam.na gore kullanllmaslnl ve boyle

ce kullanlcllarln CBS'den beklentilerinin kar§llanmaslnl hedefler. Analiz 

sonraSl elde edilen sonu91ar. "Cografi Bilgilerin Sunu§u" fonksiyonu ile 

kullanlcllara ula§t1rll:Lr. 

CBS'nin yaz1llm bile§eni olu§turan yaz:Lllmlar ag haberle§me yazll1ml 

(network communication software) (ornegin DECNET, n;:::, vb.), i§letim siste

mi yazll1m:L (ornegin UNIX, VMS, vb.), CBS yazll1ml (orne~in TIGRIS, MGE, 
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ARC/INFO, vb.) ve uygulama yaZ1hmlar~d~r ($ekil-l). Bu yazdl1Tllardan uy

gulama yaz~hmlar~ di§~ndakiler ticari yazihmlar olup hazlr olarak temin 

edilebilmektedir. Bununla birlikte uygulama yaz~hmlari genellikle kulla

n~cdar taraf~ndan amaca ve uygulama alamna gore geli§tirilmekte ve isim

lendirilmektedir (Ayazaga Kampiisii Bilgi Sistemi, Ankara Kent Bilgi Siste

mi, Orman Bilgi Sistemi, vb.) /1/, /2/, /3/, /6/, /16/. 

/ 

§ekil-l: CBS yaz~l~m bile§enleri 

Kullan~m amaClna yonelik olarak degi§ik analiz tiirlerinden yararla ~e

§itli alanlarda uygulama yaz~llmlar~ geli§tirilir. Burada onemli olan kul

lanlm amaclnl/ ama~lar~n~ ve bu amaca/ama~lara yonelik uygun analiz tiiriinii/ 

tiirlerini belirlemektir. Boylece kullanlm amac~ ve analiz tiiriiniin fonksiyo

nu niteliginde uygulamalar (ornegin TV verici istasyonlar~n~n yerinin be

lirlenmesi, orman amenajman~, yang~n onleme, su ta§ma simlllasyonu, vb. uy

gulamalar ger~ekle§tirilir (§ekil-2). 
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(bu amac;;la CBS yaz~hm paketi sorgulama dilinde sorgulama komutlar~ yaz~la

rak) istenen ko§ullan sa.g1a.yan grafik bilgiler (orne11;in bina.lann grafik 

gosterimi) ba§ka. bir ekra.na veya aynJ. ekran Uzerinde ba.§ka. bir pencereye 

gorUntUlenir. GorUntUlenen bu grafik bilgiler istenirse c;;~kt~ olarak C;;izi

ciden al~nabilir (§ekil-4). 

non. grafik 

BINA ALANI > 200.00 . 
KULLANIM = "MESKEN" 
KATSAYISI = ",2 

• 

grafik 

§ekil-4: Grafik olmayan bilgilerden grafik bilgileri 

sorgulama 

(3) Grafik Olmayan Bilgilerden Grafik Olamayan Bilgileri 
Sorgulama 

Bu tUr sorgula.ma.da. cografi veri taban~nda yer a.lan bir ya da birden 

c;;ok cogra.fi deta.ya ili§kin grafik olmayan bilgiler kullan~larak istenen ko

§ullara uygun cografi detaylar~n istenen grafik olmayan bilgileri listele

nir (ornegin alan~ 400 metrekareden bUylik ve mesken olarak kullan~lan bina 

sahiplerinin isimleri) (§ekil-S). 

b. Cografi Analiz (Spatial Analysis) 

Dc;; c;;e§it cografi analiz i§lemi vard~r. Bunlar: 

Cografi birle§tirme (Spatial Join) 

Yak~nl~k analizi (proximity Analysis) 

S~n~r i§lemleri (Boundary Operations) 
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non. grofik .. non grofik 

KAT SAYISI : 2 
SINA ALANI > 200.00 
KULLANIM = "MESKEN" 
KATSAVISI = ? 

SAHiBi · • • KATSAYISI 

: T. OZALP 

: 2 
sAHiB! = ? SAHiBi : H. T~TAN 

• 
• 

• 

• - • · • 
KATSAYISI :3 
sAHiBi : E. CELENK • • • 

~ekil-5: Grafik olrnayan bilgilerden grafik olrnayan 

bilgileri sorgularna 

(1) Cografi Birle~tirme 

D<; tiir cografi birle§tirrne i§lerni vard~r. Bunlar: 

Nokta detaylann po ligon detaylara birle§tirilrnesi 

(point-in-polygon overlay) 

9izgi detaylar~n poligon detaylara birle§tirilrnesi 

(line-in-polygon overlay) 

Alan detaylar~n alan detaylara birle§tirilrnesi 

(polygon-on-polygon overlay) 

(a) Nokta Detaylarln Alan Detaylara Birle~tirilmesi 

Bu i§lern, hangi alan detaylar~n i<;ine hangi nokta detaylar1n 

dii§tiigiinii belirlernek arnac1yla her iki tiir detaya ait oznitelik bilgilerinin 

birle§tirildigi yeni nokta detaylar elde etrne i§lernidir. Ornegin yiiks~k ge

rilirn direklerinin dikilecegi arazilerin rnaliklerinin belirlenrnesi (~ekil-

6) • 
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(2) Yaklnl,k Analizi (Proximity Analysis) 

Cografi detay1ar1 her yanden ve tan1mlanan uzak11k/uzak11klarda ~ev

releyen yeni alan detaylar (tamponlar) olll§tllrllp olll§tll,ulan tampon1ar i~in

de kalan detaylar1 belirleme i§lemine yak1n11k analizi denir. U~ tti, cografi 

veri i~in ti~ ayr1 ttir yak1n11k analizi vard1r. Bun1ar: 

Nokta detaylar i~in yak1n11k analizi, 

9izgi detay1ar i~in yak1nl1k ana1izi, 

Alan detay1ar i~in yak1nl1k analizi, 

(a) Nokta Detaylar l~in Yaklnllk Analizi 

Nokta tipinde cografi detay, merkez olmak tizere istenen yarJ_~dP

ta daire §ek1inde bir alan detay (tampon) olu§turup bll tampon i~inde kalan 

detaylar belir1enir. 6rnegin elektrik trafolar1na 30 metreden daha yak1n 

nirengi noktalar1n1n belirlenmesi i~in bll ttir bir analiz yap111r (~ekil-9. 

a) • 

Trafolara 30 m. den 
doho yalem nirengiler 

~ekil-9.a 
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(b) Cizgi Detaylar tcin Yaklnllk Analizi 

9izgi tipinde det~yl~r~ ~evreleyecek §ekilde istenen uzak11kta 

alan detaylar (tamponlar) olu§turup bu tamponlar i~inde kalan detaylar1n 

belirlenmesi i§lemidir. Ornegin yollar1n 100 metre yak1n1ndaki benzin istas

yonlar1n1n belirlenmesi i~in boyle bir analiz uygulan~r (~ekil-9.b). 

(e) Alan Detaylar tcin Yaklnllk Analizi 

Alan tipinde detaylar~ ~evreleyecek §ekilde istenen uzak11kta 

alan detaylClr (tamponlar) olu§turulup bu tamponlar i~inde kalan detaylar1n 

belirlenmesi i§lemidir. ornegin Gollerin 50 metre yak1n1ndaki binalar~n be

lirlenmesi (~ekil-9.c). 

~ekil-9.b ~ekil-9.c 

(3) Sln1r t slemleri 

Be§ ~e§it s~n1r i§lemi vard~r. Bunlar: 

Cografi Ay~rma (Spatial Clipping), 

Cografi Silme (Sp~tial deleting), 
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Co~rafi Giince11e§tirme (Spatial Updating), 

Co~rafi Birle§tirme (Spatial Appending) •. 

Co~rafi S1n1r Kald1rtna (Spatial Boundry Removal). 

(a) Cografi AYlrma 

S1n1rlar1 ile tan1mlanan cografi bir bolgeye ili§kin grafik ve 

oznitelik bilgilerinin ~1kart11arak (extraction) yeni detaylar elde etme 

i§lemidir (~ekil-lO). 

~ekil-lO: Cografi AY1rma 

(b) Cografi Silme 

S1n1rlar1 ile tan1mlanan cografi bir bolgeye ili§kin grafik ve 

oznitelik bilgilerinin cografi veri taban1ndan silinmesi i§lemidir (~ekil-

11) • 

(c) Cografi GUncelle$tirme 

S1n1rlar1 ile tan1mlanan cografi bir bolgeye ili§kin grafik ve 

oznitelik bilgilerinin cografi veri taban1nda glincelle§tirilmesi i§lemidir 

(~ekil-12) • 
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PARSEl NO. ALANI SAHiBi PARSEL NO. ALANI SAHiBi 
104 405.00 H. TA~TAN 
105 800.50 H. TA~AN 
106 105.00 E. BANK 
107 110.00 E. BANK 

104 405.00 H. TA$TAN 

~ 
105 800.50 H. TA~TAN 
108 207.00 T. OZALP 

108 207.00 T.OZALP 140 340.00 A. TEKGOL 
140 340.00 A. TEKGOL 
141 700.00 S, AYDEMIR 

141 700.00 S. AYDEMiR 

~ekil-11: Cografi silme 

PARSEL NO. ALANI SAHIBi PARSEL NO, ALANI SAHiBi 
104 405.00 H. TA~YAN 
105 800,50 H. TASTAN 
205 215.00 T,OzALP 
108 207.00 T. OZALP 
140 340.00 A. TEKGOL 
141 700.00 S. AYDEMiR 

104 405.00 H. TA~TAN 
105 800.50 . H. TA~TAN 
106 105.00 E. BANK ) ) 107 110.00 E. BANK 
108 207.00 T. OZALP 
140 340.00 A. TEKGOL 
141 700.00 S. YDEMiR 

~ekil-12: Cografi glincelle§tirme 
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(d) Cografi Birle~tirme 

Kom~u iki cografi bolgeye ili§kin grafik ve oznitelik bilgile

rinin birle§tirilmesi i§lemidir (§ekil-13). 

ALANI PARSEL NO. ALAN I SAHIBI 

400.00 15 400.00 E. BANK 
350.00 21 350.00 H. TA$TAN 
375.00 22 375.00 E. BANK 

+ - 15 250.00 E. BANK 
16 305.00 H. TA$TAN 
22 340.00 E. BANK 

~ekil-l3: Cografi birle§tirme 

(e) Cografi Slnlr Kaldlrma 

AynL oznitelik degerine sahip alan detaylar arasLndaki ortak SL

nLrlarLn kaldLrLlarak yeni alan detaylar olu§turma i§lemidir (§ekil-l4). or

negin aga~ cinsi ~am olan arazilere ili§kin alan detaylar ile aga~ cinsime

'le olan arazilere ili§kin alan detaylar arasLndaki ortak alanlar kaldLrLla

rak yaprak dOkmeyen aga~larL i~eren araziler §eklinde yeni alan detaylar 

01u§tur1l11lr. 

c. Ag Analizi (Network Analysis) 

Yol, kanalizasyon, elektrik §ebekesi vb.~izgisel detaylar birer agolu§

turur. Ag analizi kapsamLnda ti~ ttir i§lem vardLr. Bunlar: 

Optimum Gtizergllh Belirleme (Optimum Path Determination) 

Adres Belirleme (Address Matching) 

Kaynak Tahsisi (Resource Allocation) 
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, 

PARSEL NO. AlAN I SAHIBI PARSEL NO. ALANI SAHIBI 
15 400.00 E. BANK 15 650.00 E. BANK 
21 350.00 H. TA$TAN -+ 22 375.00 E. BANK 16 305.00 H. TASTAN 
15 250.00 E. BANK 21 350.00 H. TASTAN 
16 305.00 H. TA$TAN 22 715.00 E. BANK 
22 340.00 E. BANK 

~ekil-14: Cografi SLnLr kaldLrma 

(1) Optimum GUzergah Be1irleme 

ilgilenilen cografi bHl~e i~erisinde bir noktadan ba§ka bir noktaya 

alan en uygU:1 giizergahLn belirlenmesi i§lemidir. Orne~in A adresi ile B ad

resi arasLndaki en uygun yol gtizergahLnLn belirlenmesi (~ekil-l5). 

GtlZERGAH 
A'dan ba§la 
21l.sok.ta 20 m. ilerle, 
saga lO.sokaga dHn, 
60 m. Her Ie, 
sola 159. sokaga dHn, 
17 m. ilerle, 

~ .. _ ... ~~~. saga 9. sokaga dHn, 
. 30 m. Herle. 

sola 158. sokaga. d1:1n. 
25 m. Herle, 
bitil} : B. 

~ekil-l5: Optimum giizergah belirleme 
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(2) Adres Belirleme 

Ag uzerinde istenen adreslere ula§mak i§lemidir (§ekil-16). 

isiM ADRES 

H.TA$TAN 211. Sok. No: 21 
E.BANK 158. Sok. No : 57 
T.6ZALP 157. Sok. No : 47 

· · · · · · · · · · 

§ekil-16 : Adres belirleme 

(3) Kaynak Tahsisi 

Ag uzerindeki belli merkezlere en yak1n adreslerin belirlenerek ~e

§itli ama~lar i~in tahsis edilmesi i§lemidir (~ekil-17). 

• 

§ekil-17 

ADRES 
158. Sok. No: 21 
157. Sok. No : 57 

• • · • • 

105 No.!u sond.kta oy kullanocaklar 

IslM ADRES 

H. TASTA.!'l 211. Sok. No : 21 
A. TEI<GU 10. Sok. No : 47 

• • • 

Kaynak tahsisi 
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d. SaYlsal Arazi Analizi (Digital Terrain Analysis) 

SaYlsal arazi modeli kullanllarak yapllan analiz i§lemlerine "saYlsal 

arazi analizi" adl verilir. Bu i§lemler §unlardlr: 

Egim hesabl 

Bakl hesabl 

Kesit C;lkarma 

Goriiniirliik analizi 

Hacim hesabl 

Perspektif goriintii olu§turma ve golgeleme 

(1) E!jim Hesabl 

Arazi yiizeyi iizerinde sec;ilen iki nokta araslndaki egimin derece 

veya yiizde olarak belirlenmesi i§lemidir. Bu i§lem kullanllarak istenen egim 

degerlerine sahip cografi bolgeleri gosteren alan detaylar elde edilebilir 

ve bu detaylar diger analiz tiirlerinde kullanllabilir. Ornegin egimi %40 dan 

fazla kumlu arazileri belirlemek ic;in once saylsal arazi modeli olu§turulup 

egimi %40'dan fazla olan bolgeler belirlenir, sonra bu bBlgeler toprak cin

si kum olan bolgeler ile c;ah§tullu (po ligon bindirme) ($ekil-18). 

: Egim > 
%40 

1: KiL 
2: HUMUS 
3:KUM 

Egim > %4() olan am;i 
kumlu 

$ekil-18: Egim hesabl 
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(2) Bakl Hesab, 

Arazi ylizeyindeki bir noktadaki bakl. (aspect), 0 r,oktadan ge'ien te

get dlizlemin bakt~g~ yon olup derece (kuzeyden itibaren saat as;~Sl yoniinde 

ta11l.mlanan a .. ~) olarak Hade edilir. Bak~ hesab~ ile istenen yone bakan ara

zi bolgeleri gosteren alan detaylar olu§turulup bu detaylar diger analiz 

tUrleri ile birlikte k\lllan~labilir. i5rne11;in giineye bakan (225 derece>bakp 

135 derece ko~ulunu sa~layan) ve karayolundan 100 metred en daha uzak olmayan 

ve alan~ 200 metrekareden kii .. iik olmayan parselleri belirlemek is;in once bak~ 

hesab~ ile giineye bakan bolgeler be1irlenir, sonra diger ko§uUar~ saglayan 

bolgeler belirlenir ve son olarak poligon bindirme i§lemi y3tnhr (§ekil-19). 

B: GOneye 
bakan 
arazi 

BtNALAR 

• 
GOneye bakan 

(bakl) 22S<> ve bakl <135<» 
binalar 

§ekil-19: Bak~ hesab~ 

(3) Kesit C1karma 

Arazi lizerindeki bir noktadan ba§ka bir noktaya dogrusal veya do~ru

sal olmayan bir gUzerg1th bOYllnca ya da istenen bir .. izgisel detaYln (ornegin 

yolun, derenin, vb.) tamaml veya bir klsml boyunca ylikseklik degerlerini me

safenin fonksiyonll olarak gosteren bir grafigin olu§turulmasl i§lemidir (§e

kil-20). 

(4) GorUnUrlUk Analizi 

Arazi lizerindeki belli bir noktadan istenen bakl arahglnda ve iste

nen mesafe i .. erisinde kalan bolgede gorlinen veya gorilnmeyen klslmlar~n be-
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1irlenmesi i§lemidir. ornegin A tepesinin zirvesinden kuzeyden itibaren 90-

180 derece bak~ i~in 2000 metre mesafe i\;inde ka1an gtirUnmeyen btilgelerin 

be1ir1enmesi (§ekil-21). 

YOkseklik 
(m) 

'1 
600 
'500 

A 

B 

400 (Km) 

o 1 2 '3 ~ S' mesofe 

§ekil-20: Kesit \;~karma 

: Gi>riinen 
OOfge 

~ : Gorunmeyen 
OOlge 

§ekil-21: Gorlintirllik analizi 
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(5) Hacim Hesabl 

Arazi lizerinde istenilen bir kapa11 ylizey (alan detay) esas al1na

rak belli bir ylikseklikten bu ylizeye veya bu ylizeyden b<'lli bir ylikseklige 

kadar olan haemin belirlenmesi i~lemidir. Ornegin yeni in9aa edileeek bir 

bina i<;in gerekli toprak hafriyat1mn belirlenm<,si ($ekil-22). 

------?t tij) h = 650 m. 

1 .l, Oolgu. 
HACMI 

® Jto. KAZI 
I I HACMi 

,../,L_ -- h = 425 m. 

§ekil-22: Haeim hesab1 

(6) Perspektif GorUntU Olusturma ve Golgeleme 

Olu§turulan saY1sal a.razi modelinden kafes yliz<'y (wire frame) ve ka

t1 ylizey (solid) §eklinde perspektif arazi ylizeyi gorlintlisli olu§turma ve is

tenen a<;1dan gelen 1§1k kaynag1na gore bu gorlintliyli golgelendirme i§lemidir 

($ekil-23) • 

e, crl~me ve Geometrik Hesaplar 

Bir eografi bilgi sisteminde yapllan analiz tlirli olarak ol<;me ve geomet

rik hesap i§lemleri §unlard1r: 

Alan ol<;me 

Mesafe ol<;me 

Konum (koordinat) ol<;me 

A<;1 ol<;me 

Geriden kestirme hesab1 

Teget nokta hesab1 

Dik inme ve dik <;1kma hesab1 

Parsel ay1rma ve birle§tirme hesab1 

Kapa11 ve a<;1k poligon (travers) hesab1 
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~ekil-23: Perspektif gorlintli olu§turma ve 

golgeleme 

f. lstatistik Analiz 

Bir Cografi Bilgi Sisteminde yer alan istatistik analiz i§lemleri §un

lard1r: 

Toplam belirleme 

Ortalama belirleme 

Maksimum deger belirleme 

Minimum deger belirleme 

Ylizde degerini belirleme 

Yap1lan istatiksel i§lemlerin sonu~lar1 grafik olarak gosterilir. 

g. Grid Analizi 

Raster yap1daki veriler kullan1larak yap1lan analiz i§lemleridir. Bu i§

Lemler §unlar1 kapsar: 

Optimum Koridor Belirleme 

Modellendirme ve Simulasyon 

Kom§uluk Analizi 



(1) Optimum Koridor Belirleme 

lki beilge arasl.nda, etkili faktorler (arazi e~imi. toprak dnsl. 

arazi maliyeti, vb. faktorler) dikkate all.narak en uygun arazi koridorunun 

belirlenmesi i§lemidir. 

(2) Modellendirme ve Simulasyon 

"Eger • • • • • olursa ne olur?" §eklindpki sorulara cpvap vprecek 

nitelikte on tahmin yapma ve benze§tirme i§lemleridir. 

(3) Komsuluk Analizi 

Arazi detaylarl. arasl.nda kom§uluklarl., ba§ka bir ifade iie bir de

taya kom§u olan detaylarl. belirlemek amacl.yla yapl.lan i§lemlerdir. 

3. COGRAFt BtLGt StSTEMLERiNIN KULLANIM AMACLARI VE UYGULAMA ALANLARI 

Cografi Bilgi Sistemlerinin temel kullanl.m amac;larl. §unlardl.r: 

Uygun yer sec;imi 

Optimum giizergah belirleme 

Optimum koridor belirleme 

Modellendirme ve simulasyon 

Kaynak tahmini ve yonetimi 

Cografi bilgi iiretimi 

Amaca uygun sec;ilen CBS analiz tiirleri kullanl.larak c;e§itli alanlarda 

CBS uygulamalan yapl.labilir. Kullanl.lan "CBS yaZl.hm paketi"nin makro dili 

araclll.gl ile istenen kullanlm amaCl veya amac;larlna uygun uygulama alanlna 

yonelik "CBS Uygulama YaZl.hmlan" geli§tirilpbilir. Bu durumda, hangi uy

gulama alanl. ic;in hangi analiz veya analizlerin yapl.lmasl. gerektig;i iyi 

tasarlanmall.dl.r. 

a. Uygun Yer Secimi 

Co!!;rafi bilgi sistemleri "uygun yer sec;imi" amaclyla a§a!!;l.daki vb.alan

larda uygulanabilir: 

Pazar/Ma!!;aza yerinin belirlenmesi 

TV ve PTT verici antenleri yerlerinin belirlenmesi 

Oy kullanma merkezlerinin belirlenmesi 

Baraj yeri sec;imi 
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Tesis yeri segimi (okul, mesken, yazllk, hastane, vb.) 

- Askeri alanlarda (Komuta yeri, silah. mevzi, radar yeri, vb, 

yerlerin belirlenmesi). 

(1) Pazar/Magaza Yerinin Be1ir1enmesi 

Belli bir iiriin veya iiriinlerin en fazla talep edildigi, dolaY1Slyla 

en fazla satllacagl cografi yerlerin belirlenerek rakip firmalarln varllgl 

da goz oniinde tutulup en uygun pazar/magaza yeri ve yerleri belirlenebilir. 

ornegin bir ~ikolata firmasl, temsilci satl§ marketlerini nerede a~acaglna 

karar verirken CBS analizlerinden uygun olanlarlnl kullanlr. Fakat daha on

ce bir CBS kurmu§ ve ihtiya~ duydugu cografi verileri (ornegin yerle§immer

kezlerindeki ~ocuk niifus oranlarl, gelirler, rakip firmalar, vb.verileri) 

cografi veri tabanlna girmi§ olmalldlr. 

(2) TV ve PTT verici/Yans,t,cl Antenlerinin Yerlerinin 
Belirlenmesi 

Gerek TV gerekse PTT verici ve yans1tlcl antenlerin yerleri se~ilir

ken teknik nedenlerden dolaYl birtaklm arazi ko§ullarlnln varllgl aranlr 

(ornegin antenlerin birbirini gormesi, belli yiikseklikte olmasl, etki alan

larl, vb.). Bu ama~la yapllan bir dizi CBS analizi (ornegin goriiniirlUk ana

lizi, bakl hesabl, cografi sorgulama ve cografi analiz) sonraSl en uygun 

anten yerleri belirlenir. 

(3) Oy Ku11anma Merkezlerinin Belir1enmesi 

Gerek genel gerekse yerel segimlerde, se~menlerin hangi se~im mer

kezinde ve hangi sandlkta oy kullanacagl belirlenmektedir. Se~menin kendi

sine en yakln se~im merkezinde oy kullanmasl istenir. Bu ama~la her adresin 

kendisine en yakln olan se~im merkezi "ag analizi" ile belirlenir. 

(4) Baraj Veri Secimi 

Baraj yeri se~iminde dikkate allnacak faktorler (ornegin akarsuyun 

rejimi, debisi, su kaplama alanlnln toprak cinsi, su kaplama alanl i~inde 

kalan tarihi yapllarln varllgl, vb.) belirlendikten sonra bu faktorleri en 

iyi kar§llayan baraj yeri veya yerleri belirlenir. Bu amac;la "cografi ana

liz, saylSal arazi analizi ve grid analizi" uygulanlr. 
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(5) Tesis Yeri Se~imi 

Qkul, cami, mesken, yazllk, fabrika, hastane, park vb. tesislerin 

yerlerinin se~imi i~in se~imde aranan ko§ullar belirlendikten sonra ~e§it

li CBS analizleri yaplllr. Sonu~ta en uygun yer veya yerler belirlenir.or

negin yerle§im merkezinden en fazla 10 km. uzakllkta, gunluk pamuk uretimi 

en az 10 ton olan bir bolgede ve metrekaresi 100 bin TL.den fazla olmayan 

bir yerde pamuk i§leme fabrikasl kurulmak istenirse bu ko§ullarl saglayan 

yeri se~mek i~in bir dizi analiz (cografi sorgulama, poligon bindirme)yap

mak gerekecektir. 

(6) Askeri A1an1arda 

Askeri harekatlarda komuta yerinin, gozetleme yerinin, silah ve ra

dar mevzilerinin, vb. yerlerin se~iminde belirli ko§ullara dikkat edilir. 

ornegin radarlar mUmkun oldugunca az olu bolge (radarln bulundugu yerden 

gorlliemeyen bolgeler) kalacak §ekilde yerle§tirilir. Bu nedenle radar mev

zileri se~ilmesinde gorunurlUk analizi yapmak gereklidir. 

b. Optimum GUzergah Be1irleme 

(1) Yang1n On1enmesi 

Yanglnlarl en klsa zamanda sondurmek amac1yla. yangln yerine en ya

kln itfaiye merkezi ve bu merkezden yangln yerine uygun yol gUzergahl "ya

klnl1k analizi ve ag analizi" ile belirlenerek ilgililere gerekli bilgiler 

verilir. 

(2) Po1isiye 01ay1ara MUdaha1e 

Yangln onlemede oldugu gibi olay yerine en yakln guvenlik merkezi 

(karakol, jandarma) ve bu merkezden olay yerine olan uygun yol gUzergall1"ag 

analizi" ile belirlenerek ilgililere gerekli bilgiler aktarlilr. 

(3) Adres Be1ir1emede 

~e§itli ama~larla (posta dagltlm1, satllan e§ya teslimatl. yangln, 

polisiye vb. ama~larla) bilinmeyen adresleri ve bunlara giden yol guzergah

larlnln belirlenmesinde "ag analizi" yapJ.llr. 

(4) Askeri Konu1arda 

Askeri birliklerin karayolu ile bir yerden ba§ka bir yere intikal 

etmeleri i~in yapllan planlarda en uygun yol gUzergahlnln belirlenmesi i~in 

"ag analizi" yapll1r. 
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c. Mode11endirme ve Simu1asyon 

(1) Baraj Model1endirme ve Su Ta~ma Simulasyonu 

Baraj in§a edilmeden once modellendirilirken, baraj~n tutacag~ su 

miktar~nln hesaplanmasl, kamula~tlrma amaclyla sular alt~nda kalacak bolge 

alanlnln belirlenmesi ve ayrlca baraj kretinin Ylk~lmas~ durumunda sular 

alt~nda kalacak bolgenin simule edilmesi ama~lar~yla "say~sal arazi anali

zi, cografi analiz ve grid analizi" yaplLLr. 

(2) NUfus YaYl11mlnl Modellendirme ve ~ehir Planlama 

NUfusun y~llara gore yay~llm yonG ve hlZl belirlenerek nUfus yay~

l~m~ modellendirilir ve boylece yeni geli§en bolgelerde altyap~ ve ~evre 

dGzenlemesi yap~LLr. Bu ama~la "grid analizi" yaplLLr. 

(3) Yang,n ve Gaz YaYl11mlnln Modellendirilmesi ve Simulasyonu 

RUzgar hlZl ve yonG parametre olarak kullanarak yangln ve gaz yay~l

mas~ modellendirilerek belli tarih ve saatte yangln (ornegin orman yanglnl~ 

n~n) durumu ya da gaz yay~lmas~nln (ornegin nUkleer serpintinin)durumu tes~ 

pit edilebilir. Yine bu ama~la "grid analizi" kullanlLLr. 

(4) Askeri Konularda (Harp Oyunlar1 ve Simulatorler) 

Barl§ta yapllan tatbikatlarda, harekatln sevk ve idaresi i~in ge

rekli tUm bilgiler kullan~larak olaSl senaryolara gore dost ve dU§manlndu

rumu modellendirilir. Kullan~lan ~e§itli silahlar (u~aklar, fUzeler, vb,) 

i~in saYlsal arazi analizleri uygulanarak simulasyonlar olu§turulur. 

d. Kaynak Tahmini ve Yonetimi 

Personel, maden, enerji, petrol, tahll, hayvan, orman, vergi Vb. kaynak

lar~n tahmini ve yonetimi amaclyla "Cografi Sorgulama ve Cografi Analizler" 

kullanlLLr, 

(l) Orman Amenajmanl 

Ormana ili§kin cografi bilgiler (mescere, bonitet, baklm s~n~flar~. 

envanterler vb. bilgiler) kullanllarak "cografi sorgulama ve cografi analiz

ler" yardlml ile YllLLk kereste stoklarlnln tahmini, kesilen agat;lann ye

rine yenilerinin dikilmesinin kontrolu vb. faaliyetler gert;ekle§tirilir. 

-25-



(2) Tar1m ve Hayvanc1l1k 

Tar~m UrUnlerine ili~kin rekolte tahminleri, tar~m arazileri ekim 

plinlar~n~n haz~rlanmas~, nadasa b~rakllan arazilerin tespiti, vb. tar~ma 

ve hayvanc~ll~a ili§kin kaynak tahmini ve yonetimi faaliyetlerinin ger~ek

le§tirilmesinde "co~rafi sorgulama ve co~rafi analizler" uygulanu. 

(3) Madencilik ve Petrol Arama 

Maden ve petrol stoklar~n~n belirlenmesi, i~letilmesi ve kontrolU 

~al~§malarl CBS analizleri ile ger~ekle§tirilir. 

(4) Tesis Yonetimi 

Geni§ co~rafi alana yay~lml§ tesislerin (orne~in Universite kampUs

leri, fabrika tesisleri, petrol rafinerileri, Uretim kurumlarl, vb. tesis

lerin) kontrolU ve yonetiminde CBS analizleri kullanlllr. 

(5) Parsel Yonetimi ve Kamula$t1rma 

Parsel kaYltlarlnln tutulmas~. tapulama, kadastro ve kamula§t~rma 

faaliyetlerinin yUrUtUlmesinde CBS analizleri kullan~l~r. 

(6) Vergi Toplama 

Vergi mUkelleflerinin kontrolU, vergilerin toplanmas~ ve yonetimin

de CBS analizleri kullanlilr. 

(7) NUfus SaY1m1 ve lstatistigi 

NUfus say~ml ve ilgili istatistik bilgilerinin toplanmas~, gUncel

le§tirilmesi ve i~lenmesi amaclyla "co~rafi sorgulamalar ve co~rafi analiz

ler" kullanll~r. 

e. Cografi Bilgi Oretimi 

Co~rafi Bilgi Sistemleri co~rafi bilgi Uretimi amaclyla a§a~~daki uy

gulama alanlarlnda kullan~l~rlar: 

ge§itli ol~eklerde saylsal ve ~izgisel, topografik ve tematik 

haritalar olu§turulmas~, 

Tesis,konu§, harita ve planlar~n~n yap~m~, 

NUfus haritalar~n~n yaplml, 

Askeri Us harita ve planlar~n~n yap~lmas~. 

Jeolojik haritalarln yap~lmas~, 

Orman haritalar~nln yaplltnasl, 
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Standart topografik harita baskl kallplarlnln haZlrlanmaSl, 

Nirengi de~er cetvellerinin haz1rlanmaSl, 

Yer isimleri kataloglarlnln hazlrlanmaSl, 

SaYlsal detay analiz verisi ve saYlsal arazi yUkseklik 

verisi Uretimi. 

4. SONUC VE ONERtLER 

Bir CBS'nin yazll1m bile§enlerinden CBS yazlllml, genel ama~ll hazlrlan

ml§ ve bir ~ok analiz tUrUnU i~eren ticari yazlilmlardlr. Bu yazll1mlarln 

kullanlcl arayUzleri (menUler) genelde ingilizce olarak hazlrlanml§ olup 

amaca yonelik uygulamalar ve analizler i~in uzun sUreli ve etkile§imli ~a

ll§ma gerektirmektedirler. Bu yaz1l1mlarda yer alan dordUncU nesil program

lama dilleri (makro diller) ile geli§tir~lecek uygulama programlarl kullanl

larak CBS'den, her dUzeydeki (programlama bilmeyen, CBS yazlllml kullanlmlnl 

bilmeyen) kullanlclnln yararlanmasl ve yapllacak analizlerin tek bir komut 

veya ekrandaki olu§turulacak TUrk~e menUler ile ger~ekIe§tirilmesi sa~lanma

lldlr. Bu nedenle bir CBS'nin neler yapabilece~i tam olarak irdelenmeli;kul

lanl1acak CBS yazlllmlarlnda amaca ve uygulama alanlna yonelik analiz tUrle

ri (fonksiyoniarl) ve bu analizler ile amaca uygun uygu1ama1ar ge1i§tirmede 

kullanl1acak kolay o~renilebilen basit bir makro program1ama dilinin var1L~1 

aranmalldlr /16/. 

Co~rafi Bi1gi Sistemine ihtiya~ duyulmasLnln temel nedeni genel olarak 

bi1giye duyulan ihtiya~tlr. Bu nedenle bi1gi ortak bir kaynak olarak de~er

lendirilmeli; kurum ve kurulu§lar kendi i1gi alanlarl ile ilgili co~rafi 

bilgilerin toplanmas1ndan, depolanmaslndan ve payla§lmlndan sorumlu olmall

dlr1ar. Boylece, "Da~ltl1ml§ Veritabanlarl Mimarisinde" (Distributed Data

bases) bir Ulusal Co~rafi Bilgi Sistemi kurulma1l ve kullanlcllar, ~e§itli 

analizler yardlml ile ama~larlna yonelik nitelikte uygulama yazLllmlarl(Kent 

Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, vb.) geIi§tirerek beklentilerini kar§l

layacak dUzeyde bu sistemden yararlanmalldlrlar /15/, /16/. 

Da~ltllml§ Co~rafi Veritabanlarl araslndaki haberle§meyi sa~lamak ama

clyla ulusal dUzeyde "SaYLsal Co~rafi Bilgi Degi§im Standardl, SaYLsal Cog

rafi UrUn Standart1arl ve SaYlsal Cografi Bilgi Standartlarl (Terminoloji 

Standardl, Slnlflandlrma Standardl, Gosterim Standardl, Veri Yapls1 Standar

dl, Geometri Standardl ve Duyarllk Standardl) tanlmlanmall, kabul edilme

Ii ve yaYlmlanmalldlr /4/, /12/. 
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Boylece cog~afi bilgiyi kullanan kur~ Ve kurulu~lar aras~ i§bi~1iSi ve 

bi1gi payla~lml kuvvetlendi~ilebilir, gereksiz bilgi te~arl azaltllabilir, 

esneklik a~ttlrllabilir ve daha dU§Uk maliyetle daha fazla yarar sag1anlr~ 

ken hem pe~sonel, para ve zaman tasarrufu elde edilir; hem de bilgilerdeki 

eksiklik, karl§lkllk ve tutarslzllklar en aza indirgenebi1ir. 
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