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BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

42.DÖNEM
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 Genel Başkan Ali Fahri ÖZTEN
 II.Başkan Hacı Hasan TUZCU
 Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ
 Genel Sayman Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
 Örgütlenme Sekreteri Özkan TALAY
 Üye Burak KUKUL
 Üye Metin EREL

 Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
 Kongre Sekreteri Ümit ERTÜRK

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER

Lütfi ÜNAL   
Asiye Ülkü KARAALİOĞLU   

Metin EREL   
Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ   

Ümit ERTÜRK   
Niyazi ERTAN   

Tevfik Fikret HORZUM   
Yrd. Doç. Dr. H.Ebru ÇOLAK   

Aslı TOPAL

KONGRE DÜZENLEME KURULU
 TMMOB  AYŞE IŞIK EZER
 TMMOB DR. AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN
 TMMOB  EKREM POYRAZ
 TMMOB  MUSTAFA ERDOĞAN
 HKMO Genel Merkez ALİ FAHRİ ÖZTEN
 HKMO Genel Merkez HACI HASAN TUZCU
 HKMO Genel Merkez ERTUĞRUL CANDAŞ
 HKMO Genel Merkez ASİYE ÜLKÜ KARAALİOĞLU
 HKMO Genel Merkez ÖZKAN TALAY
 HKMO Genel Merkez METİN EREL
 HKMO Genel Merkez BURAK KUKUL
 HKMO Genel Merkez AYŞE KILIÇASLAN
 HKMO Genel Merkez TUĞÇE UZUNCAN
 HKMO Genel Merkez OZAN ÖZER
 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası BİRDAL DADAŞOĞLU
 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası LEVENT DARI
 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası MURAT BEYHAN
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TMMOB
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 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası BORA GÜRÇAY
 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası NECDET ARDA
 TMMOB Maden Mühendisleri Odası ŞEBNEM DÜZGÜN
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası BAKİ ÇINAR
 TMMOB Orman Mühendisleri Odası NADİR YAPICI
 TMMOB Şehir Plancıları Odası TUĞBA KURT
 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası DOÇ.DR. İLHAMİ BAYRAMİN
 HKMO Adana Şubesi HASAN ZENGİN
 HKMO Ankara Şube NİHAT ERDOĞAN
 HKMO Antalya Şubesi KAZIM AY
 HKMO Antalya Şubesi ALİ TOPDEMİR
 HKMO Antalya Şubesi ÜMİT ERTÜRK
 HKMO Antalya Şubesi NİYAZİ ERTAN
 HKMO Bursa Şube UFUK AY
 HKMO Diyarbakır Şubesi YUSUF BİLEN
 HKMO İstanbul Şube YRD. DOÇ. DR. M. TEVFİK ÖZLÜDEMİR
 HKMO İzmir Şube S.SELÇUK SAVCI
 HKMO Konya Şube PROF. DR. FERRUH YILDIZ
 HKMO Samsun Şube ERTUĞRUL ÇÖL
 HKMO Trabzon Şube FAZIL UZUN
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YRD. DOÇ. DR. FAİK AHMET SESLİ
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu PROF. DR. FATMAGÜL BATUK
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YRD. DOÇ. DR. H.EBRU ÇOLAK
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YRD. DOÇ. DR. HASAN TAHSİN BOSTANCI
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu LÜTFİ ÜNAL
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu PROF. DR. ÇETİN CÖMERT
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YÜK. MÜH. FİKRİ HAŞAL
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YRD. DOÇ. DR. HALİL AKINCI
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu FAZLI YAŞAR ÇETİNTAŞ
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu DOÇ. DR. S.SAVAŞ DURDURAN
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu YRD. DOÇ. DR. SEDAT DOĞAN
 HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu ZEYNEP ÖZEGE
 HKMO Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Kom. PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER
 HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düz. Komisyonu HÜSEYİN ÜLKÜ
 Afyon Kocatepe Üniversitesi DOÇ. DR. SAFFET ERDOĞAN
 Akdeniz Üniversitesi TEVFİK FİKRET HORZUM
 Akdeniz Üniversitesi IŞIN ONUR
 Gümüşhane Üniversitesi YRD. DOÇ. DR. KEMAL ÇELİK
 İstanbul Teknik Üniversitesi PROF. DR. TAHSİN YOMRALIOĞLU
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi PROF. DR. SEBAHATTİN BEKTAŞ
 Karadeniz Teknik Üniversitesi YRD. DOÇ. DR. RECEP NİŞANCI
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi YRD. DOÇ. DR. HAKAN AKÇIN
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KONGRE DANIŞMA KURULU
PROF. DR. AYŞEGÜL TANIK 
PROF. DR. BÜLENT TOPKAYA 
PROF. DR. CEMAL BIYIK 
PROF. DR. CENGİZHAN İPBÜKER 
PROF. DR. ÇETİN CÖMERT 
PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER 
PROF. DR. FATMAGÜL BATUK 
PROF. DR. HALUK ÖZENER 
PROF. DR. HANDAN TÜRKOĞLU 
PROF. DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ 
PROF. DR. MAHMUT ONUR KARSLIOĞLU 
PROF. DR. N.NECLA ULUĞTEKİN 
PROF. DR. NEBİYE MUSAOĞLU 
PROF. DR. SEBAHATTİN BEKTAŞ 
PROF. DR. TAHSİN YOMRALIOĞLU 
PROF. DR. ZÜBEYDE ALKIŞ 
DOÇ. DR. ELİF SERTEL
DOÇ. DR. HÜLYA DEMİR 
DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKER 
DOÇ. DR. NAMIK KEMAL SÖNMEZ 
DOÇ. DR. S.SAVAŞ DURDURAN 
YRD. DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU 
YRD. DOÇ. DR. ALİ MELİH BAŞARANER 
YRD. DOÇ. DR. ASLI GARAGON DOĞRU 

YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM GÖKSEL 
YRD. DOÇ. DR. FAİK AHMET SESLİ 
YRD. DOÇ. DR. H.EBRU ÇOLAK 
YRD. DOÇ. DR. HAKAN AKÇIN
YRD. DOÇ. DR. MEHMET ALKAN 
YRD. DOÇ. DR. MURAT SELİM ÇEPNİ 
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÜMİT GÜMÜŞAY 
YRD. DOÇ. DR. OZAN ARSLAN 
YRD. DOÇ. DR. ŞİNASİ KAYA 
ARŞ.GÖR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU
ALPER ÇABUK 
BORA GÜRÇAY 
EREN TEPEUĞUR 
ERSOY YILDIRIM 
HAKAN ALP 
MERAL PEŞKİRCİOĞLU 
NURAY DEMİREL
PROF.DR.CAN AYDAY 
RECAİ FEYİZ KARTAL 
RECEP NİŞANCI 
SERHAN SANER 
ULUÇ ÇAĞATAY 
VOLKAN NALBANTOĞLU 

 Alanya Belediyesi ABDULLAH AKBAŞ
 Antalya Büyükşehir Belediyesi SALİH SALDAL
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ARZU ÖZLEM ALPARSLAN
 Antalya Büyükşehir Belediyesi DENİZ DÖNMEZ
 Burdur Belediyesi SERKAN ÖĞÜTLÜ
 ÇŞB Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ERKAN KÖKSOY
 DMİ Genel Müdürlüğü AHMET TOLGA TAŞTEKİN
 DPT Müsteşarlığı ERTUĞRUL BOZA
 DSİ Genel Müdürlüğü NESİBE GÜLŞAH AYHAN
 Isparta Belediyesi ADNAN COŞKUNSU
 Muratpaşa Belediyesi GÜLBEN SORGUN
 Karayolları Genel Müdürlüğü ÖZGENÇ USLU
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü SEDAT BAKICI
 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü DR. GÜRSEL KÜSEK
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TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ PROGRAMI 
 31 EKİM - 4 KASIM 2011 

ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ 
“Ortak Aklın Adresi”

29-30 Ekim 2011 Cumartesi/Pazar

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
HKMO Antalya Şubesi

31 Ekim 2011 Pazartesi
 
09:00-10:00 Kayıt 
 Aspendos Salonu
10:00-11:30 Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)
 Ali TOPDEMİR (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı)
 Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)
 Mehmet SOĞANCI (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı)
 Davetli Protokol Konuşmaları
11:30-12:00 Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Fuarı Açılışı 
12:00-13:00 Öğle Yemeği (AKM)
 

I. OTURUM / Birlikte Üretmek Yönetmek ve Paylaşmak İçin: CBS

 Aspendos Salonu
13:30-15:30 Panel 1
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi)
Panelistler   Prof. Dr. Can AYDAY (Jeoloji Mühendisleri Odası)
 Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN (Ziraat Mühendisleri Odası)
 Prof. Dr. Fatmagül BATUK (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
 Prof. Dr. H. Şebnem DÜZGÜN (Maden Mühendisleri Odası)
 Halil Serhan SANER (Şehir Plancıları Odası)
15:30-16:00 Ara 
 

II. OTURUM / Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Yatırımları ve Sonuçları

 Aspendos Salonu
16:00-18:00 Özel Oturum 1
 
Oturum Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ( Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)
 
 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde Gerçekleştirilen CBS Projeleri / Gürsel KÜSEK (TRGM)
 Harita Genel Komutanlığı’nda Coğrafi Bilgi Bazlı Projeler / Dr. Hakan MARAŞ (HGK)
 Tübitak Bünyesinde Gerçekleştirilen CBS Çalışmaları / Dr. Emin Bank (TÜBİTAK - BİLGEM)
 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri / Dr. Ebru 

ALARSLAN (CBS Genel Müdürlüğü)
III. OTURUM / Poster Oturumu Açılışı

 Poster Sunum Alanı
18:00-18:30 Poster Oturumu
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Fikret HORZUM (Kongre Yürütme Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi)
 
19:00-21:00 Kongre Açılış Kokteyli (Porto Bello Hotel)
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1 Kasım 2011 Salı
 

IV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 1
 
 Aspendos Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 1
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

09:00-09:25 Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Entegrasyonuna Yönelik 3B Model-
leme Ve Görselleştirme Uygulaması / Durmuş AKKAYA*, Elif CEYLAN, Pınar Gökçen KARAHAN, 
Melih BAŞARANER

09:25-09:50 Kriminolojide CBS Ve Mekansal İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı: Cinayet Suçu Örneği 
 Saffet ERDOĞAN, Mustafa YALÇIN*, Mehmet Ali DERELİ
09:50-10:15 Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması Amaçlı 3 Boyutlu Dokümantasyonda Şekil Tarayıcıların 

Kullanımı / Emre TERCAN*, Erkan BEŞDOK
10:15-10:40 Aktif Yeşil Alanların Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda İrdelenmesi: Konya Selçuklu Örneği 
 Nurullah OSMANLI*, Gülşah AKDEMİR
10:40-11:00 Ara
 

V. OTURUM / PARALEL OTURUM: Arazi Yönetimi ve CBS
 
 Perge Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 2
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erkan (HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı)

09:00-09:25 İmar Uygulamalarında Eşdeğerlik Esasının Uygulanması İçin Model Seçimi / Kemal ÇELİK*
09:25-09:50 Kent Bilgi Sistemleri Uygulamalarında 3B Şehir Modellerinin Kullanılması Mehmet Ali Tahmazoğlu 

Camii Örneği / Semih DALĞIN*, Mehmet PAZARCI, Uğur TOPDEMİR, Cem ÖZAT, Murat ŞENGÖR, 
Seda BİRİNCİ, Dilek ONAN, Kerim GEÇGEL, Dilek ONAN

09:50-10:15 Türkiye’de Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Uygulanabilirliği İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi
 Özgül CİHAN*, Çetin CÖMERT
10:15-10:40 İstanbul Boğazında Transit Gemilerin Kullandığı Rotaların Batimetrik Modele Dayalı Mekansal 

Analizler Yardımıyla İyileştirilmesi
 Melih BAŞARANER*, Mehmet ALİ YÜCEL, Çağlar ÖZMEN
10:40-11:00 Ara

 VI. OTURUM / Gençlik Teknik Oturumu

 Aspendos Salonu
11:00-13:00 Özel Oturum 2
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ebru Çolak (Kongre Yürütme Kurulu Üyesi, KTÜ)

11:00-11:15 Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Hakkında Genel Değerlendirme / Aslı TOPAL* (Kongre 
Yürütme Kurulu Üyesi, HKMO)

11:15-11:35 Veri Toplamada Web Tabanlı Doküman Paylaşımı Uygulamalarının Kullanımı / Erk EKİN*, Alper 
ÇABUK, Yücel GÜNEY

11:35-11:55 İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi 3 Boyutlu Kampüs Bilgi Sistemi Tasarımı / Süley-
man Sefa BİLGİLİOĞLU*, Egemen ERDEM, Emin Can FIÇICI, Dursun Zafer ŞEKER

11:55-12:15 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Fiberoptik Kablo Çalışmalarında Kullanılması / İ.Emre. KAYDIRAK*, 
M.Ümit GÜMÜŞAY

12:15-12:35 Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çözümler / A.Emre CENGİZ*, Yücel 
GÜNEY

12:35-12:55 Bina Bilgi Modeli-CBS Entegrasyonu / Koray ALAF*, Evrim KOR, Fatmagül BATUK
13:00-14:00 Öğle Yemeği (AKM)
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VII. OTURUM /PARALEL OTURUM: Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi 1

 Aspendos Salonu
14:20-16:00 Teknik Oturum 3
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayça ERDEM (Çevre Mühendisleri Odası)
14:20-14:45 Çevre Yönetimi Amacıyla Kurulacak Bir CBS’nin Kavramsal Tasarımı: Küçükçekmece Örneği / 

Teoman DİKERLER*, Nebiye MUSAOĞLU, Dursun Zafer ŞEKER, Beyza ÜSTÜN
14:45-15:10 Peyzaj Planlamada Yeni Bir Yöntem Yaklaşımı: Peyzaj Devamlılık Analizi / Simay KIRCA*, Hakan 

ALTINÇEKİÇ
15:10-15:35 Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topografik Parametreler İle Olan İlişkisinin CBS 

Kullanarak Belirlenmesi / Elif SERTEL*, Emre ÖZELKAN, Mehmet SAĞLAM, Arzu GÜNDÜZ, Dursun 
Zafer ŞEKER, Selçuk ALBUT, Yılmaz BOZ

15:35-16:00 Yeraltı Maden İşletmeleri İçin CBS Uygulamaları / Hakan AKÇIN, Serkan SARGINOĞLU*
16:00-16:20 Ara
 

VIII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Sağlık CBS 

 Perge Salonu
14:20-16:00 Teknik Oturum 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, SÜ)
 
14:20-14:45 İstanbul Örneğinde Acil Servise Sahip Sağlık Kuruluşlarının Etki Alanlarının Belirlenmesinde Kullanı-

lan Farklı Metotların Karşılaştırmalı Analizi / Gökhan GÜNDÜZOĞLU*, Murat GÜNERİ
14:45-15:10 Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim: Epidemiyolojik Haritalar / A. Özgür DOĞRU*, N. Necla ULUĞ-

TEKİN, Nihal Rezzan GÖKALP, Seval ALKOY, Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN
15:10-15:35 Kırım Kongo Kanamalı Anemisi Hastalığının Risk Bölgelerinin Belirlenmesi; Samsun Örneği / Aziz 

ŞİŞMAN*, Özlem TERZİ, Orhan DENGİZ, Yasemin ŞİŞMAN
15:35-16:00 CBS İle Trabzon İl Sağlık Haritalarının Oluşturulması / Ebru Çolak*, Recep NİŞANCI
16:00-16:20 Ara
 

IX. OTURUM / Birlikte Üretmek Yönetmek ve Paylaşmak İçin: CBS

 Aspendos Salonu
16:20-18:20 Özel Oturum 3
Oturum Başkanı Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı)

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Modeli / Yusuf Ziya DEMİRCİ
 Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemleri / Abdullah AKBAŞ
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları / Zeynep ÖZEGE
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları / Necla YÖRÜKLÜ

2 Kasım 2011 Çarşamba

X. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 2
 
 Aspendos Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 5
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN (HKMO Zonguldak BölgeTemsilcisi, ZKÜ)
 
09:00-09:25 Gelişmekte Olan Ülkelerde Altyapı Bilgi Sistemi Oluşturmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Öneri-

leri; Asat Genel Müdürlüğü Örneği / Erkan DEMİRBAŞ*
09:25-09:50 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine Servis Edilecek Mükerrer Üretimi Söz Konusu Olan Verilere 

Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi Ve Önceliklendirilmesi / Hande BİLİR*, Emin BANK
09:50-10:15 Türkiye’de Sabit Gnss İstasyonlarının CBS Uygulamaları İçin Anlamı Ve Güncel Analizleri / Soner 

ÖZDEMİR, Ayhan CİNGÖZ, Bahadır AKTUĞ, Mustafa KURT, Yasin ERKAN*, Selçuk PEKER
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10:15-10:40 CBS Veri Altyapısı Ve Fotogrametri İle İlgili Teknolojik Gelişmeler / Akın KISA, Fatmagül BATUK*
10:40-11:00 Ara
 

XI. OTURUM / PARALEL OTURUM: Merkezi ve Yerel Yönetimler 1

 Perge Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 6
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Faik SESLİ (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, OMU)
 
09:00-09:25 Mekansal Ve Ağ Analiz Yöntemleri İle Optimum Toplu Ulaşım (Minibüs, Otobüs) Politikalarına 

Dayalı Güzergah Belirlenmesi; Konya Örneği / Emra SERT*, Nurullah OSMANLI, Rezzan ERUÇ
09:25-09:50 Web Tabanlı Coğrafi Haritalama Servislerinin Kıyaslanması / Şevket BEDİROĞLU*, Volkan YILDI-

RIM, Faruk YILDIRIM
09:50-10:15 Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği / Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, 

Hayrettin ACAR, Mehmet ALKAN*, Dursun Z. ŞEKER
10:15-10:40 Web Tabanlı CBS Kullanılarak Trafik Kazalarının Analizi: Konya Örneği / S.Savaş DURDURAN, Fatih 

SARI*, Ali ERDİ, Cevdet ALKAYA
10:40-11:00 Ara
 

XII. OTURUM / Yönetimde Karar Destek Sistemleri Aracı Olarak Ortak Aklın Adresi:CBS
 
 Aspendos Salonu
11:00-13:00 Panel 2
Oturum Başkanı Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Sekreteri)
Panelistler   Semih ÖĞÜN (Turkcell)
 Ebru YURDOĞLU (İstanbul İl Afet Müdürlüğü)
 Etem AKGÜNDÜZ (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
 Can Ünen (İTÜ) 
13:00-14:00 Öğle Yemeği (AKM)

XIII. OTURUM /PARALEL OTURUM: Afet Yönetimi ve CBS

 Aspendos Salonu
14:20-16:00 Teknik Oturum 7
Oturum Başkanı Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN (HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Başkanı, İTÜ)

14:20-14:45 CBS’de Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Tabanlı Risk Simülasyonları Ve Yönetimi / Ahmet E. 
KARKINLI*, Tuba KURBAN, Abdüsselam KESİKOĞLU, Erkan BEŞDOK

14:45-15:10 Bütünleşik Afet Yönetimi Kapsamında Samsun 112 Ve 110 Çağrıları Ve Hizmet İstasyonlarının 
Konumlarının Değerlendirilmesi / Aziz ŞİŞMAN*, Yunus LİVAOĞLU, Ege ŞENER

15:10-15:35 Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Pemra KUMTE-
PE*, Yıldız NURLU, Türkan CENGİZ, Emine SÜTÇÜ

15:35-16:00 Zonguldak Kent Merkezi’nin CBS İle Afet Risk Analizi / Deniz ARCA, Hülya KESKİN ÇITIROĞLU, 
Hakan Ş. KUTOĞLU*, Ömer F. ÇAPAR, Murat ARSLANOĞLU

16:00-16:20 Ara
 

XIV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 3

 Perge Salonu
14:20-16:00 Teknik Oturum 8
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU (HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Üyesi, İTÜ)
 
14:20-14:45 Ölü Doğumların CBS İle Analizi Ve Yorumlanması: Kocaeli İli Örneği / Ozan ARSLAN*, Murat 

S.ÇEPNİ, Nilay ETİLER
14:45-15:10 İklim Çalışmalarında Geoistatistik Analiz Modelleri / Muhammed BAHADIR*
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15:10-15:35 Antalya Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamaları / Mustafa KAYNARCA*
15:35-16:00 Samsun İli Vakıf Bilgi Sisteminin Tasarlanması Ve Gerçekleştirimi / Faik Ahmet SESLİ*, Halil 

AKINCI, Halit FAZLA
16:00-16:20 Ara

XV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS ve Uzaktan Algılama

 Aspendos Salonu
16:20-18:10 Teknik Oturum 9
Oturum Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, İTÜ)
 
16:20-16:45 Ortogörüntüler Yardımıyla Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Öznitelik Çıkarımı / 

Zeynep ALTUNKAYA*, Naci YASTIKLI
16:45-17:10 Köy Yerleşik Alanlarının CBS Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi / Recep NİŞANCI*, 

Volkan YILDIRIM, Bayram UZUN
17:10-17:35 Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) Ve Uzaktan Algılama(Ua) Kullanılarak Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) 

Verilerinin Analizi İle Pamuk Ve Mısır Primlerinin Ödenmesi (Şanlıurfa-Harran İlçesi Örneği)
 Murat AYDOĞDU*, Harun Tolga AKÇAR, M. Ali ÇULLU
17:45-18:10 Türkiye’deki Aktüel Buzul Alanlarının CBS Ve UA İle Değişim Analizi (1990-2000) / Muhammet 

BAHADIR, Emrah Deniz DİKBAŞ*
 

XVI. OTURUM / PARALEL OTURUM:CBS Uygulamaları 4

 Perge Salonu
16:20-18:10 Teknik Oturum 10
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemal BIYIK (KTÜ Harita Mühendiliği Bölüm Başkanı)

16:20-16:45 Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi Ve Sunulması İçin Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştı-
rılması / A. Özgür DOĞRU, Merve KESKİN*, Koray ÖZDOĞRU, Nikolai ILIEV, N. Necla ULUĞTEKİN, 
Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN

16:45-17:10 Frekans Oranı Yöntemiyle Potansiyel Kömür Sahalarının Belirlenmesi: Manisa-Soma Havzası 
 Emine SÜTÇÜ*, Pemra KUMTEPE, Yıldız NURLU, Türkan CENGİZ
17:10-17:35 CBS’nin İş Sonu Projelerinde Uygulanması Örneği: Melen Projesi / M.Koray TORUN*, Celalettin 

UÇAR, Nalan ÇAKIR
17:45-18:10 Kültürel Mirasın Korunmasında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulamaları / Alparslan Hamdi KUZU-

CUOĞLU*
 

3 Kasım 2011 Perşembe 

XVII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Merkezi ve Yerel Yönetimler 2

 Aspendos Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 11
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selim Murat ÇEPNİ (HKMO Kocaeli Bölge Temsilcisi, KOÜ)
 
09:00-09:25 Madencilik Çevre Etkilerinin İnternet Tabanlı CBS İle Zamansal Analizi / Hakan AKÇIN, Alaaddin 

ÇAKIR*
09:25-09:50 Belediyecilikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Eylem KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem 

GÖKYOKUŞ
09:50-10:15 Asayiş Ve Trafik Olaylarına Ait Bilgilerin Mekansal Analizler İle Değerlendirmesi: Konya Örneği / D. 

Emre EKİZER, İbrahim ÇEVİK , Nihat GÜNEŞ*, Murat KÜÇÜKDOĞRU, Nurullah OSMANLI
10:15-10:40 Açık Kaynak Kodlu Grass CBS Yazılımının Pardus İşletim Sistemi Üzerinde Çalışması / Fatih 

COŞKUN*, Can AYDAY
10:40-11:00 Ara
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XVIII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi 2

 Perge Salonu
09:00-10:40 Teknik Oturum 12
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ (OMÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 
09:00-09:25 Hidrolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları: Nilüfer Çayı Havzası / Serdar Korkmaz*
09:25-09:50 Adapazarı’nda Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin İncelenmesi / Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU*, Şeref 

SOYLU
09:50-10:15 Ekoloji Tabanlı Envanter, Planlama Ve Yönetim Uygulamalarında CBS’nin Kullanılması / Cumhur 

GÜNGÖROĞLU*
10:15-10:40 Madencilikten Kaynaklanan Tasman Oluşumlarının Belirlenmesinde Sanal Küre İle İnternet CBS 

Uygulamaları / Hakan AKÇIN*
10:40-11:00 Ara
 

XIX. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 5

 Aspendos Salonu
11:00-12:40 Teknik Oturum 13
Oturum Başkanı Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mimarları Odası)
 
11:00-11:25 Mobil CBS Uygulamaları; Antalya Su Ve Atıksu Genel Müdürlüğü Örneği / Erkan DEMİRBAŞ*
11:25-11:50 Buğday Bitkisinin Farklı Ekim Bölgelerindeki Gelişim Düzeyinin Bilgi Teknolojileri İle İncelenmesi / 

Orkan ÖZCAN*, Nebiye MUSAOĞLU, Berk ÜSTÜNDAĞ, Yusuf KURUCU, Cankut ÖRMECİ
11:50-12:15 Yapay Alan Değişiminin Uzaktan Algılama İndeksleri İle Belirlenmesi, İstanbul Örneği / Filiz BEKTAŞ 

BALÇIK*
12:15-12:40 Coğrafi Bilgi Bilimi Ve Kartografya Uluslararası Ve Disiplinlerarası Ortak Araştırma Konuları / N. 

Necla ULUĞTEKİN*, Melih BAŞARANER, A. Özgür DOĞRU, Caner GÜNEY
13:00-14:00 Öğle Yemeği (AKM)

 XX. OTURUM / PARALEL OTURUM: Veri Altyapısı

 Perge Salonu
11:00-12:40 Teknik Oturum 14
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatmagül BATUK (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, YTÜ)

11:00-11:25 TUCBS Veri Sorumluluk Kavramının Genişletilmesine Yönelik Bir Yaklaşım / M. Özgür MUTLU*, 
Emin BANK

11:25-11:50 Ulusal Konumsal Veri Altyapısında Portal Teknolojisi İle Servis Kompozisyonu / M.Emre YILDI-
RIM*, Çetin CÖMERT

11:50-12:15 Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi (SNA) 
/ Fatih TAKTAK*, Hülya DEMİR, Kayhan ALADOĞAN 

12:15-12:40 Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama / Gülten KARA*, Çetin CÖMERT
13:00-14:00 Öğle Yemeği (AKM)
 

XXI. OTURUM / (TU)CBS Stratejileri ve e-Devlet Kapsamındaki Eylem Planları

 Aspendos Salonu
14:20-16:20 Panel 3
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çetin CÖMERT (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Başkanı, KTÜ)
Panelistler   Fikri HAŞAL (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi)
 Halil AKINCI (Artvin Çoruh Üniversitesi)
 Ertuğrul BOZA (DPT)
 TKGM
16:40-17:40 Kongre Kapanışı (Aspendos Salonu)
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4 Kasım 2011 Cuma 

Kongre Gezisi
 

POSTER SUNUMLARI (31 Ekim 2011 Pazartesi 18:00-18:30)

Poster Sunum Alanı
Posterler Kongrenin ilk gününde, poster sahiplerine ayrılan alanlara asılacak ve kongre süresinde asılı kalacaktır. 

Poster sunumu yapan kişi kendi belirleyeceği ve içerisinde en az bir çay-kahve veya öğlen yemeği arasının olacağı bir 
zaman diliminde posterinin yanında bulunacaktır. Kongrede seçilecek bir poster sunumuna “En İyi Poster Sunumu” 

ödülü verilecektir.

• Ada Temelli Bir Yol Ağı Seçme/Eleme Yöntemi / Fatih GÜLGEN*, Turgay GÖKGÖZ
• Teknolojik Afetlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Pınar ÖNALEMDAR*
• CBS Kullanımı İle Kanser Ve Ölüm Oranları Haritaları: Kütahya İli Örneği / Canan GÜNGÖR*, Gülgün ÖZKAN
• Belediyede Yapılan CBS Çalışmalarından Elde Edilen 2 Boyutlu Ve 3 Boyutlu Tematik Haritaların Sunumu / Eylem 

KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ
• 3B Turizm Rehberi: Hamamönü Örneği, / Eylem KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ, Murat TÜZGEL
• Hayvan Barınağı Yer Seçiminde CBS’nin Kullanımı / Işık BEYAZIT*, Kaan GÜLER, G.Ecem İNANOĞLU, Fatmagül 

BATUK 
• Betonarme Binalarda Isınma Amaçlı Enerji Kullanımı Verimliliği: Bilgi Sistemi Tabanlı Bir Analiz / Abdüsselam 

KESİKOĞLU*, Ahmet Emin KARKINLI, Tuba KURBAN, Erkan BEŞDOK
• Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trafik Kaza Analizi/ Tuba NİZAM*, Furkan ERKENEKLİ, M. Yasin ÇODUR, Necla ULUĞ-

TEKİN, A. Özgür DOĞRU
• Mekansal Veri Katalogları Ve Konya İli İçin Mekansal Veri Portalının Oluşturulması / Ali ERDİ, Fatih SARI*, Sinem 

KONUK, Ahmet GÜNTEL
• CBS Yazılım Seçiminde Önemli Kriterler Ve Bunların Etki Değerleri / Ahmet Yalın YENER*, Emin BANK
• Balık Gölü (Kızılırmak Deltası, Samsun) Su Kalitesinin Konumsal Analizi / Hüseyin CÜCE*, Gülfem BAKAN, Halil 

AKINCI
• Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Projeksiyon Önerisi / Faruk YILDIRIM*, Şevket BEDİROĞLU
• Coğrafi Bilgi Sistemlerini Kullanarak Sulama Şebeklerinde Perfomans Analizi / Mehmet ŞENER*, H.Cömert KURÇ
• İğneada Arazi Örtüsü Ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi / Filiz 

BEKTAŞ BALÇIK*, Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN 
• İstanbul Tarihi Yarımada İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Turistik Harita Tasarımı / M. Melih CEYLAN, Hüseyin 

SARICI, Melih BAŞARANER*
• Coğrafi Veri Güvenliği İçin Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Bir Sayısal Damgalama Tekniği / Tuba KURBAN*, 

Abdüsselam KESİKOĞLU, Erkan BEŞDOK
• Kktc Topraklarının Morfolojik Toprak Özelliklerinin CBS’de Alansal Analizleri / Ali V. BOZAN*, Ozan ARTUN, Akın O. 

DİNÇ
• Kentsel Alanlarda Lokal Bina Örüntülerinin Elde Edilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Sinan ÇETİNKAYA*, Melih 

BAŞARANER
• Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemlerinin Sismik Değerlendirmesinde Mekansal Analizler / Hüseyin Can ÜNEN*, 

Muhammed ŞAHİN, Amr S. ELNASHAI
• Çorum Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi Örneği / Mehmet Nuri BURHAN*
• OGC Standartlarının TUCBS Ve Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi / Başak BİLLUR MUTLU*, Emin 

BANK
• Jeodinamik Amaçlı Jeodezik Çalışmalardan Üretilen Verilerin CBS İle Yönetimi / Aslı SABUNCU*, Haluk ÖZENER, 

Aslı DOĞRU, Onur YILMAZ

* Sunum Yapacak Yazar
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	 Açılış	Konuşmaları
 
	 Prof.	Dr.	Dursun	Zafer	ŞEKER
	 (Kongre	Düzenleme	Kurulu	Başkanı)
	 Ali	TOPDEMİR
	 (Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	Antalya	Şube	Başkanı)
	 Ali	Fahri	ÖZTEN
	 (Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	Genel	Başkanı)
	 Mehmet	SOĞANCI
	 (Türk	Mühendis	ve	Mimar	Odaları	Birliği	Başkanı)
	 Davetli	Protokol	Konuşmaları
 
 I. OTURUM
	 Birlikte	Üretmek	Yönetmek	ve	Paylaşmak	İçin:	CBS

  PANEL 1
	 Oturum	Başkanı
	 Prof.	Dr.	Ahmet	YAŞAYAN	(HKMO	Kadastro	Komisyonu	Üyesi)
 
 Panelistler 
	 Prof.	Dr.	Can	AYDAY	(Jeoloji	Mühendisleri	Odası)
	 Doç.	Dr.	İlhami	BAYRAMİN	(Ziraat	Mühendisleri	Odası)
	 Prof.	Dr.	Fatmagül	BATUK	(Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası)
	 Prof.	Dr.	H.	Şebnem	DÜZGÜN	(Maden	Mühendisleri	Odası)
	 Halil	Serhan	SANER	(Şehir	Plancıları	Odası)

 II. OTURUM
	 Kamuda	Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	Proje	Yatırımları	ve		
	 Sonuçları

 ÖZEL OTURUM 1
	 Oturum	Başkanı
	 Ali	Fahri	ÖZTEN
	 (Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	Genel	Başkanı)
 

TARIM REFORMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
CBS PROJELERİ
Gürsel	KÜSEK	(TRGM)
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HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI’NDA 
COĞRAFİ BİLGİ BAZLI PROJELER
Dr.	Hakan	MARAŞ	(HGK)

TÜBİTAK BÜNYESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN CBS ÇALIŞMALARI
Dr.	Emin	Bank	(TÜBİTAK-BİLGEM)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
Dr.	Ebru	ALARSLAN	(CBS	Genel	Müdürlüğü)

 
 III. OTURUM
	 Poster	Oturumu	Açılışı
 
 POSTER	OTURUMU
	 Oturum	Başkanı
	 Öğr.	Gör.	Fikret	HORZUM
	 (CBS	Kongresi	Yürütme	Kurulu	Üyesi,	Akdeniz	Üniversitesi)

 IV. OTURUM
	 PARALEL	OTURUM:	CBS	Uygulamaları	1

 TEKNİK	OTURUM	1
	 Oturum	Başkanı
	 Yrd.	Doç.	Dr.	Derya	ÖZTÜRK	(Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi)

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) 
VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) 
ENTEGRASYONUNA YÖNELİK 3B 
MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME 
UYGULAMASI
Durmuş	AKKAYA,	Elif	CEYLAN,	Pınar	Gökçen	KARAHAN,	
Melih	BAŞARANER
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KRİMİNOLOJİDE CBS VE MEKANSAL 
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN 
KULLANIMI: CİNAYET SUÇU ÖRNEĞİ 
Saffet	ERDOĞAN,	Mustafa	YALÇIN,	Mehmet	Ali	DERELİ

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN 
KORUNMASI AMAÇLI 3 BOYUTLU 
DOKÜMANTASYONDA ŞEKİL 
TARAYICILARIN KULLANIMI
Emre	TERCAN,	Erkan	BEŞDOK

AKTİF YEŞİL ALANLARIN COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİ PLATFORMUNDA İRDELENMESİ: 
KONYA SELÇUKLU ÖRNEĞİ 
Nurullah	OSMANLI,	Gülşah	AKDEMİR
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YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) VE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ENTEGRASYONUNA 

YÖNELİK 3B MODELLEME VE 
GÖRSELLEŞTİRME UYGULAMASI

Durmuş AKKAYA1, Elif CEYLAN1, Pınar Gökçen KARAHAN1, Melih 
BAŞARANER1,

1Yıldız Teknik Üniversitesi, dakkaya@yildiz.edu.tr

Binaların yapımından başlayarak yaşam döngüleri boyunca yönetimi, bilgi teknoloji-
lerinin katkısıyla çok daha kolay ve etkin biçimde gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, 
disiplinlerarası çalışma koşullarına göre oluşturulmuş, meydana gelebilecek sorunları 
önceden görme yetisi veren ve çözüm geliştirmeye katkıda bulunabilecek bir sistem 
olan Yapı bilgi Modellemesi (BBM) kavramı geliştirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsa-
mında, Yapı bilgi Modellemesine geçiş sürecindeki zorluklardan, hangi sorunlara 
etkili çözümler getireceğinden, sürdürülebilirliğe katkısından ve hakkındaki yanıl-
gılardan bahsedilerek sistemin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlanmıştır. Coğrafi 
bilgi sistemleri arazi yönetimi, kent planlaması, emlak yönetimi, çevre düzenlemesi, 
ulaşım planlaması gibi daha birçok konuya ilişkin günlük yaşamda kullanılabilecek 
mekansal bilgileri içermektedir. Kentlerin gittikçe büyüyerek karmaşık hale gelme-
si, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bu sistemlerin zaman ve üçüncü boyutu 
kazanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Üç boyutlu (3B) görselleştirmenin bina 
bazında bilgi sistemini içereceği düşünülerek Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül-
tesi 3D MaxTM programı ile modellenerek bir örnek oluşturulmuştur. Modellemede 
amaç, zamanla binada oluşabilecek değişimleri kolayca işleyebilmek, yapılacak olan 
ek yapıları zorlanmadan modele ilave edebilecek şekilde zaman faktörünü, binanın 
hangi bölmesinde ne çalışmalar yapıldığını, aranan nesnenin nerede olacağını ve bina 
yapımında kullanılan malzeme özelliklerini de içerecek, kısaca bir yapı bilgi sistemi 
oluşturmaya yönelik ilk çalışmaları kapsamaktadır.
 
Modellenen yapının bölümlerine ait öğretim görevlisi ve idari personel odaları, ders-
likler, laboratuar ve yakın çevresinin modellemesi yapılmıştır. Modellemede gerçek 
ölçüler kullanılmış ve cephelerin fotoğrafları çekilerek kaplama yapılmıştır.
 
Gerçekleştirilen uygulamada içerisinde 3B gezinti yapılabilen, animasyonlar ile bir 
yerden istenen bir yere gidilebilen, yapı içerisine ve çevresine yerleştirilen kameralar-
la birlikte istendiği anda istenen yerin modelde görünmesine yardımcı olan, ek olarak 



18
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

fiziki yapıda yerleştirilen kameralara frekanslandırılarak bir güvenlik sistemi de oluş-
turulabilecek, eksikliklerine rağmen modele bakıldığında gerçeği ile hem yapı hem de 
görüntü açısından uyumlu bir 3B yapı modeli üretilmiştir.
 
Coğrafi bilgi sistemlerinin sağladığı mekansal analizlerden yararlanabilmek ve coğrafi 
bilgi sitemlerini daha karmaşık problemlere çözüm üretir hale getirmek amacıyla yapı 
bilgi modellemesi kapsamında modellenen binanın, çevresindeki binaların da model-
lenmesi ve ilgili yazılımlar yardımıyla coğrafi olarak referanslandırılmasıyla yapı bil-
gi modellemesi projesinin 3B CBS projelerine entegrasyonu mümkün olabilecektir.
Diğer taraftan yapı bilgi modellemesi teknik alt yapı kadastrosuna da yenilik getirebi-
lecek bir sistemdir. Teknik alt yapı kadastrosu her zaman uygulamada eksik kalmıştır. 
Bu bağlamda tüm teknik alt yapının modellenmesi uygulamada ve tadilatta büyük 
kolaylık sağlayacaktır. Sistemin coğrafi referanslandırılmasıyla alt yapıda bulunan 
sistemlerin de yeri birebir bilinecek ve herhangi bir arıza, eksiklik, yenileme, kazı vb. 
durumlarda kazaya mahal vermeden kolayca uygulamalar gerçekleştirilebilinecektir.
Yapı bilgi modellemesi hem yapı hem de çevre ve alt yapı düzenlenmesi açısından 
Türk Standartlarına uygulanabilecek, bütün sistemlere kolayca entegre edilebilecek 
ve uygulamacı mantıkla hazırlanmış programlarıyla kolayca öğrenilebilecektir.
 
Özetle, bu yazıda yapı bilgi modellemesi kavramı incelenmiş, iç ve dış yapısıyla kar-
maşık bir fakülte binasının 3B CBS içine entegre edilmesine yönelik ilk adım olarak 
3D MaxTM tabanlı bir 3B modelleme ve görselleştirme uygulaması gerçekleştirilmiş 
ve gelecekte yapılabilecek çalışmalarla ilgili bir öngörü sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler :Görselleştirme, Coğrafi veri modelleri, Standartlar, Modelleme, 
Mekansal Bilgi Sistemleri
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KRİMİNOLOJİDE CBS VE MEKANSAL 
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI: 

CİNAYET SUÇU ÖRNEĞİ

Saffet ERDOĞAN1, Mustafa YALÇIN1, Mehmet Ali DERELİ1,
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, mustafayalcin@aku.edu.tr

Türkiye sosyo-ekonomik gelişmede bölgesel farklılıklara sahip olmasına rağmen, 
Türkiye’deki suçların bölgesel değişimi şimdiye kadar dikkate alınmamaktadır. 
Hızlı gelişen bir ülke olan Türkiye sosyo demografik ve ekonomik yapısı açısından 
Asya ve Avrupa arasında kavşak noktasıdır. Suç analizinin nicel ve ekonomik ya-
pısı sadece son yıllarda dikkate alınmaktadır. Ancak, konumsal analiz ve CBS kul-
lanılarak suç dağılımının coğrafik araştırılması yapılmamıştır. Bu makale konumsal 
analiz ve CBS ile Türkiye’deki cinayet suçuna ait istatistiğin ulusal istatistiklerin 
arkasında kalan bölgesel uyuşumsuzluğu ortaya çıkarmaktadır. Suçların Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı analizleri belli başlı aşamalardan meydana gelmek-
tedir. Suç haritalama, suçun konumsal ve zamansal olarak ortaya çıkmasının an-
laşılması için suç analizlerinde anahtar bir kavramdır ve bu analizlerde atılan ilk 
adımdır. Sonraki adım ise CBS ve konumsal istatistiksel metotlar kullanılarak suç 
örneklerinin mekansal ve zamansal kümelemelerinin belirlenmesidir. Son 30 yılda 
bilgi sistem teknolojisi alanındaki ilerlemeler ile güçlü analizler yapılabilmektedir.  
Çalışmada, coğrafi bilgi sistemleri ve alan bazlı analizler için mekansal istatistiksel 
yöntemler genel hatlarıyla anlatılmış olup, cinayet suçu örnek alınarak Türkiye için 
bir mekansal analiz uygulaması anlatılmıştır. Türkiye`de ilk defa yazarlar tarafından 
kullanılan ve özellikle sağlık ve kriminoloji sahalarında özet istatistiklerinin gösteri-
minde önemli yer tutan oran düzeltme yöntemleri ve kullanım örneği de ayrıca anla-
tılmıştır. Çalışmada cinayet suçları için 1997-2001 ve 2002-2006 dönemleri stabil dö-
nemler olarak belirlenmiştir. Bu dönemlere ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu`nca 
yayınlanan Ceza infaz evlerindeki hükümlülere ilişkin il bazında istatistik formu veri-
leri derlenerek elde edilmiştir. Yine bu makalede, 2000 yılı sayımı, ve yıl ortası nüfus 
tahminleri verileri kullanılmıştır.

Çalışmada ilk olarak il bazında suç miktarları ve nüfusa bağlı olarak da suç oranları 
belirlenmiştir. İl nüfuslarının farklı olması ve suç sayılarında küçük rakamların bulun-
ması il bazında oransal bazlı karşılaştırmaları ve yorumlanmalarını güçleştirmektedir. 
Bunun yanında oransal analizlerde pay ve payda`daki rakamların farklı olmasından 
kaynaklanan küçük sayı probleminin de mevcudiyetinden ötürü il bazlı oransal suç 
verileri oransal düzeltme metodu olan Ampirik Bayes yumuşatma tekniği kullanılarak 
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iyileştirilmiştir. İyileştirilen veriler kullanılarak veri madenciliği teknikleri kullanıl-
mış ve hırsızlıkların mekansal eğilim haritaları ve risk haritaları oluşturulmuştur.

Cinayet suçu örneğinin kümelenmesinin belirlenmesinde, konumsal otokorelasyon 
testleri kullanılmış ve oto korelasyon testleri global ve lokal testler olmak üzere iki 
kısımda incelenmiştir. İl birimleri arasında benzerlik ve konumsal yakınlığın model-
lenmesinde konumsal ağırlık matrisleri (W) oluşturulmuş ve mekansal ilişkiler belir-
lenmiştir. Çalışmada en yakın 6 il ve sınır komşuluğu özellikleri kullanılarak ağırlık 
matrisi oluşturulmuştur. Bu ağırlık matrisleri kullanılarak, veri setinde global küme-
lenmeler olup olmadığını belirlemek için Moran`s I, GetisOrd G, and Geary c gibi 
global mekansal oto korelasyon indisleri kullanılmıştır. Yine global örtünün altında 
kalabilen ve bu indislerle belirlenmesi güç olan kümelenmeleri belirlemek için lokal 
bazlı Moran`s I ve Getis-Ord G tarama testi gibi kümelenme indisleri kullanılmıştır. 
Kümelenme gösteren illerdeki cinayet oranları ve yıllara göre dağılımı irdelenmiş ve 
bu yerlere yönelik çıkarımsal yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma me-
kansal istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve harita mühendisliği disiplini altında 
verilmesi nedeniyle harita mühendislerinin farklı disiplinlerle işbirliği yapması ve iş-
birliğinde bulunduğu disiplinlere doğru kararları vermede yardımcı olması açısından 
önemli bir örnek projedir.

Anahtar Kelimeler :Mekansal istatistik, Mekansal analiz, Suç analizi ve kentsel gü-
venlik, Tematik Harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI 
AMAÇLI 3 BOYUTLU DÖKÜMANTASYONDA 

ŞEKİL TARAYICILARIN KULLANIMI

Emre TERCAN1, Erkan BEŞDOK1

1Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü emretercan@erciyes.edu.tr

Farklı disiplinlerde üç boyutlu dijital modellere duyulan ihtiyaç, gelişen teknolo-
jiye bağlı olarak artmaktadır. Nesnelerin iki boyutlu imgelerine göre daha anlamlı 
ve detaylı olması nedeniyle tercih edilen üç boyutlu modelleri elde etmek için ge-
liştirilmiş çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Nesnelerin üç boyutlu modellerinin 
üretiminde kullanılan yöntemler, genel olarak aktif ve pasif modelleme yöntemle-
ri olmak üzere sınıflandırılırlar. Aktif modelleme yöntemleri, nesne üzerine yansı-
tılan tarayıcı işaretlerden üç boyut bilgisinin çıkartılması esasına dayanmaktadır. 
Genellikle özel donanımlara ihtiyaç duyulmayan pasif modelleme yöntemlerin-
de ise, nesnelerin fotoğrafları kullanılarak üç boyutlu modeller elde edilmektedir. 

Fiziksel nesnelere ait 3B modellerin üretilmesine, 3B yüzey tanıma, ters-mühendislik, 
endüstriyel ürün tasarımı, sanal müze tasarımları, katı modelleme, endüstriyel harita-
cılık, sanal gerçekçilik gibi birçok alanda ihtiyaç duyulabilmektedir. Nesnelerin üç 
boyutlu modellerinin üretilmesinde donanımların yüksek maliyetleri sebebiyle araş-
tırmacılar pratik, ucuz ve hızlı üç boyutlu nesne üretim algoritmalarını araştırmaya 
ve geliştirmeye yönelmişlerdir. Üç boyutlu nesne üretim yöntemleri arasında siluet 
imgelerinden 3 boyutlu nesne üretim algoritmaları gelmektedir. 

Siluet tabanlı üç boyutlu tarayıcılar(Shape From Silhoutte), nesnelerin siluet imgele-
rini kullanarak bir nesnenin 3B modelinin üretimini sağlayan pasif tarama yöntemle-
rindendir. Pasif tarama yöntemlerinde, modellenecek nesneler ile ilgili bilgi çekilen 
fotoğraflardan çıkarılmaya çalışılır. Bu yöntemde, modellenecek nesneye ait fotoğ-
rafların elde edilmesi ve kamera kalibrasyonu, model geometrisinin çıkarılması ya da 
siluet çıkartımı ve modelin yüzey görüntüsünün üretimi gibi işlemler gerçekleştiril-
mektedir.

Ülkemizdeki kayıtlı tarihi ve kültürel mirasın zenginliğine rağmen tarihi ve kültürel 
mirasın korunması ve belgelenmesi hususunda gerekli önem verilmemektedir. Bu se-
beple tarihi ve kültürel mirasımız ciddi zararlar görmektedir ve yok olma tehlikesi al-
tındadır. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının ve topluma sunulmasının 
da önemli bir yolu olan tarihi ve kültürel mirasın korunması amaçlı üç boyutlu belge-
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leme, kültürel ve tarihi mirasın mevcut durumu ve sorunlarının tespiti ile ilgili sorun-
ların çözülmesi çalışmalarında temel veri olarak kullanılmaktadır. Tarihi ve kültürel 
mirasın üç boyutlu olarak belgelendirilmesi ve korunması, tarihi ve kültürel mirasın 
zarar görme ihtimaline karşı gelecekte yapılacak çalışmalara referans oluşturabile-
ceği gibi, sanal gerçeklik uygulamalarına ve sanal müzeler oluşturulmasına olanak 
sağlamaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekteki eserlerin (kâse, çanak, çömlek, para, 
şişe, heykel vb.) modellenmesinde siluet tabanlı model tarayıcılar kullanılabilmekte-
dir. Çalışma kapsamında çömlek, heykel başı gibi örnek nesneler siluet tabanlı model 
tarayıcılar ile modellenmiştir.

Bu çalışmada siluet tabanlı (shape from silhouette) 3B tarayıcıların çalışma prensiple-
ri anlatılmış ve siluet tabanlı 3B model üretmekte olan 3DSom(Demo) yazılımlarıyla 
uygulama yapılmıştır. Üretilen sonuçlarla doğruluk analizleri yapılmış ve sistemin 
başarısı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler :3B, Fotogrametri, Kültür ve tabiat varlıkları yönetimi, siluet 
tabanlı modelleme, 3DSOM
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AKTİF YEŞİL ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİ PLATFORMUNDA İRDELENMESİ:KONYA 

SELÇUKLU ÖRNEĞİ

Nurullah OSMANLI1, Gülşah AKDEMİR1

1Konya Büyükşehir Belediyesi ,osmanlinurullah@gmail.com

Her geçen gün rant gelişimine bağlı olarak betonlaşan kentlerimizde, yeşil alanların 
insan yaşamındaki önemi daha fazla artmaktadır.İnsanlar günlük yaşam karmaşası 
içinde, ikamet ettikleri evlerden çok uzaklaşmadan, yürüme mesafesi içinde günün 
yorgunluğunu ve stresini atabileceği mekanlara ihtiyaç duymaktadır.Kent içinde bu 
işlevi yerine getiren en önemli plan donatısı, aktif yeşil alanlarıdır.Litaratürde parklar, 
hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri, çocuk bahçeleri, piknik, eğlence ve dinlen-
me alanları, oyun alanları,yaya yollarının bulunduğu kamuya açık, içinde yaşanılan 
kamusal alanlar aktif yeşil alan olarak niteledirilmektedir.Bildiriye konu olan çalış-
manın veri hazırlığı kısmında Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tara-
fından, Konya Kent Bilgi Sistemi veri tabanına kapalı alan şeklinde tanımlanmış aktif 
yeşil alanların kontrolu yapılmıştır.Akabinde Konya Kent Bilgi Sisteminde Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmiş olmasına bağ-
lı olarak, CBS platformunda konut amaçlı her bina verisinde insan sayısı verileri elde 
edilmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde veri hazırlığı aşamasında elde edilen, her binada yaşayan 
insan sayısına bağlı olarak, Kernel yoğunluk analizi(Density) ile nüfus yoğunluk ha-
ritası elde edilmiştir.Kapalı alan şeklinde tanımlanmış olan park mekansal tablosu 
içindeki alan verisine bağlı olarak, Inverse Distance Weighting(IDW) interpolosyon 
yöntemi ile park dağılım haritası elde edilmiştir.Elde edilen iki harita Raster Calcula-
tor- SQL işlemine tabi tutularak nüfusun çok yoğun, parkların düşük dağılımlı olduğu 
bölgeler bulunmuş,böylelikle ilçe içerisinde toplam park alanına bağlı,herhangi bir 
standart gözetilmeksizin, kendi içinde park ihtiyacının nüfus faktörü dikkate alınarak 
diğer bölgelere göre daha az veya fazla olduğu bölgeler mekan üzerinde belirlenmiş-
tir.
 
Çalışmanın ikinci bölümünde aktif yeşil alan bilgileri mahalle tablosu ile mekansal 
birleştirme işlemine tabi tutularak her mahalle içinde olan park alan miktarı tanımlan-
mış, nüfus bilgisi ile oranlanarak mahalle bazlı kişi başına düşen yeşil alan miktarı bu-
lunmuş, Yönetmelik ve AB ülkelerindeki kişi başına düşmesi gereken, aktif yeşil alan 
miktarları ile karşılaştırma yaparak park ihtiyacı olan mahalleler tespit edilmiştir.
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Çalışmanın üçüncü bölümünde mahalle veya ilçe sınırları içinde kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının standart değerlerde olmasının yeterli bir ölçüt olmadığı, aktif 
yeşil alan donatılarının kent halkının sosyal gelir durumuna bağlı olmaksızın, gün-
lük yaşam içinde rahatlıkla ulaşabileceği alanlar olduğundan hareketle, kişi başına 
düşen aktif yeşil alan miktarının, aktif yeşil alan donatısına yürüme mesafesi içinde 
her bina/kişi için erşebilir olması esas alınmıştır.Bu amaçla Tel Aviv Üniversitesinden 
Dr.Itzhak Omer tarafından geliştilmiş model kullanılarak, bina bazında kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı sınıflandırarak haritalandırılmış, standart değerlerle karşılaş-
tırılmıştır. 

Çalışmanın son bölümde, ilk üç bölümde elde edilen aktif yeşil alan miktarının artırıl-
ması gereken ortak bölgelerde, imar planında bulunan aktif yeşil alan donatı alanları-
nın varlığı kontrol edilerek, buralarda mülkiyet analizleri ile kısa vadede park yapıla-
bilecek alanlar yetkililere rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Yerel yönetimler, Mekansal analiz, Nüfus ve demografi, Aktif 
Yeşil Alanların Yeterliliği, Erişebilirlik
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Melih	BAŞARANER,	Mehmet	ALİ	YÜCEL,	Çağlar	ÖZMEN
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İMAR UYGULAMALARINDA EŞDEĞERLİK 
ESASININ UYGULANMASI İÇİN MODEL SEÇİMİ

 Kemal ÇELİK1

1Gümüşhane Üniversitesi, gumuscelik@hotmail.com

Ülkemizde mer’i imar planı uygulamaları daha çok 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18. maddesine göre yapılmaktadır. Uygulama esasları için İmar Kanunu’nun 18 inci 
Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında 
Yönetmelik çıkarılmıştır. Mevzuata göre düzenlemeye alınan taşınmazlardan hesap-
lanan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranında kesinti yapılmaktadır. Düzenleme 
sınırı içindeki arsa ve arazilerin DOP oranı kesintisi %40’a kadar olabilmektedir. 
Bu kesinti imar uygulaması nedeniyle bölgede oluşan değer artışı karşılığında kamu 
adına yapılmaktadır. Düzenleme bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki umumi hizmet 
alanlarının dağılımı eşit olmadığından, belirlenen her düzenleme bölgesinde farklı 
DOP uygulanabilmektedir. Dolayısıyla aynı bölgede taşınmazı bulunanlar arasında 
dengesizlikler olmaktadır. Bunun yerine düzenleme bölgesindeki kadastral parsellerin 
değerlemesi ve imar parsellerinin değerlemesi yapılması gerekmektedir. Taşınmazla-
rın değer eşitliğine dayanan bir yöntemle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İmar uygulaması yapılırken uygulama imar planları ile kadastro haritası çakıştırıldı-
ğında; bazı kadastro parselleri umumi hizmet veya kamu hizmet alanlara rastlamakta-
dır. İmar planları gereği olan bu işlemle oluşan değişimden bütün kadastro parselleri 
eşit oranda etkilenmemektedir. İmar planlarının uygulanması ile kadastro parselleri-
nin yeniden biçimlendirilmesi İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılabilmekte-
dir. Bir düzenleme alanındaki kadastro parselleri aynı değerde olmadığı bilinmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri değer ölçüsü dikkate alınarak 
yapılmaktadır.

Bu çalışmada; kadastro parsellerindeki değer farklılıkları ve imar planlarının yapımı 
ile ortaya çıkan değer farklılıkları ayrı ayrı incelenip, arasındaki farklılıklar hesap-
lanmıştır. Bu amaçla imar planı üzerinde değer faktörleri esas alınarak taşınmazların 
değerlemesi yapılmıştır. Yapılan parsel değerlendirme çalışmalarına göre kadastro ve 
imar parselleri ayrı ayrı sınıflandırılıp alan esasına dayalı dağıtım ile değer esasına 
dayalı dağıtım arasında farklar görülmüştür.

Çalışma alanı olarak, Adıyaman İli, Merkez Mahalle seçilmiştir. Uygulama alanı şehir 
merkezine 4 km. mesafededir. Alana ait parselasyon haritası ve tapu kayıtları sayısal 
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ortamda elde edilmiştir. İmar uygulamaları sonucunda yeniden üretilen parsellerin 
düzenleme öncesine göre konumları ve ekonomik değerleri değişmektedir. Bu deği-
şim her kadastro parseli için farklı oranlarda olmaktadır. Mevcut uygulama şekli ile 
düzenlemeye giren tüm parsellerden alanları ile orantılı olarak yapılan DOP kesintisi, 
farklı oranlarda oluşan değer farklılığını karşılayamamaktadır. Uygulamadaki bu ek-
siklik ancak parsellerin değerlerini belirleyen faktörler dikkate alınarak azaltılabilir. 
Bu nedenle düzenleme öncesi kadastro parsellerinin ve düzenleme sonrası imar par-
sellerinin değerine etki eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Taşınmaz değerlemesinde parsel değerine etki eden faktörlere ait puan değerlerinin 
belirlenmesi önemli olmaktadır. Taşınmazın, kullanım amacına bağlı olmakla birlikte; 
ekonomik ve sosyal etkinlik bakımından faal olan ve işlem yoğunluğu gösteren alan-
lara daha yakın olması arzu edilir. Özellikle market, pazaryeri, iş yeri, otopark sahası, 
okul, çocuk bahçesi, terminal, yeşil alan, şehir merkezi vb. yerlere olan mesafelerin 
kısa olması, ekonomik ve sosyal açıdan taşınmazların değerini arttırdığı bilinmekte-
dir. Çalışma alanında, kadastro ve imar parsellerinin değerlerine etki eden faktörler; 
topoğrafya, parsel şekli, yola çıkış, çevre, anayola uzaklık, cephe sayısı, yeşil alana 
uzaklık, şehir merkezine uzaklık, gürültü, izin verilen kat sayısı, sağlık tesisine uzak-
lık ada içi konum şeklindedir.
 
Düzenleme öncesi nominal birim değerlerinin hesabı yapılmıştır. Bu kapsamda ka-
dastro parselleri için seçilen değer faktörlerine göre puan değerleri belirlendikten son-
ra her bir parselin toplam değeri hesaplanmıştır. Düzenleme öncesi kadastro parselleri 
için; topografya, parsel şekli ve yola çıkış faktörleri dikkate alınmıştır.

Düzenleme sonrası nominal birim değerlerin bulunması şöyle yapılmaktadır. Düzen-
leme sonrası imar parselleri için; parsel şekli, çevre, eğitim merkezine uzaklık, çocuk 
bahçesine uzaklık, yeşil alana uzaklık, anayola uzaklık, şehir merkezine uzaklık, gü-
rültü, izin verilen kat sayısı, ada içi konum ve cephe sayısı faktörleri dikkate alınmış-
tır. Çalışma alanında imar parselleri için seçilen değer faktörlerine göre puan değerleri 
hesaplanmıştır. 

Değer esasına göre yapılan dağıtımda düzenleme öncesi ve sonrası değerler eşit kabul 
edilmektedir. Bu nedenle düzenleme öncesi ve sonrası değerler arasında dengeleme 
katsayısı belirlenmesi yapılmıştır. Değer faktörleri yardımıyla hesaplanan puan de-
ğerlerine göre kadastro parsellerinin ve imar parsellerinin değerleri ve nominal birim 
değerleri hesaplanmıştır. İmar planıyla birlikte ortaya çıkan değer faktörleri; parsel 
şekli, çevre, gürültü, izin verilen kat sayısı, ada içi konum, parselin yola cephe sayısı 
ve kamu alanlarına olan uzaklık, imar parsellerinin değerlerinin farklılaşmasına ne-
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den olduğu görülmüştür. İmar planı üzerinde imar adalarının farklı genişlikte yollara 
cephesinin olması, aynı imar adası üzerinde geniş yola cephesi olan parsellerin kat 
sayısının fazla olması gibi kriterler dağıtımda uygulayıcıları güç durumda bırakmak-
tadır. Topoğrafik yapısı bozuk olan kadastro parsellerine kesinti sonrasında düzgün 
şekilli imar parseli verilmesi diğer parsel sahiplerine karşı yapılmış olan bir haksızlık-
tır. Türkiye’de yapılan imar uygulamalarında değer esası dikkate alınmadığı için bu 
ve benzeri sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar adaletsiz dağıtım ve parselasyonu 
beraberinde getirmektedir. İmar uygulamaları için parsellerin nominal birim değerle-
ri kullanılarak dağıtım yapılması hakkaniyet ölçülerinde olacağı gösterilmiştir. 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde maliklere ait toprak ne kadar olursa olsun 
ve düzenleme bölgesi içerisinde nerede olursa olsun parselin alanı ile orantılı olarak 
DOP kesintisi yapılmaktadır. İmar uygulamalarında alan esasına dayanan kesinti yeri-
ne; düzenlenme öncesi ve sonrası değer artışlarının belirlenmesi ve bilinmesi şeklinde 
değer esasına dayanan eşdeğerlik yönteminin uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Taşınmaz Değerleme, Taşınmaz yönetimi, İmar, Planlama, Arsa
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KENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA 
3B ŞEHİR MODELLERİNİN KULLANILMASI 

MEHMET ALİ TAHMAZOĞLU CAMİİ ÖRNEĞİ

Semih DALĞIN1, Mehmet PAZARCI2, Uğur TOPDEMİR2, Cem ÖZAT2, Seda 
BİRİNCİ2, Murat ŞENGÖR2, Kerim GEÇGEL2, Dilek ONAN2

1İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,2Sampaş A.Ş. semihdalgin@gmail.com

Doksanlı yıllardan itibaren teknoloji artan bir ivme ile ilerlemekte ve hayatımızın 
vazgeçilmezleri arasına girmektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji karşısında en 
ilgililerimiz bile yeni doğmuş bir bebek gibi kalmaktayız. Teknolojin en çok etkilediği 
dallardan biri de bizim uzmanlık alanımızdır. Gün geçmiyorki yeni bir ölçme yöntemi 
gelişmesin ya da farklı uygulamalarda karşımıza çıkmasın. GPS ile diğer meslek dal-
larının ve ilgisiz tüm insanların da öğrendiği, navigasyon, google earth, google maps, 
street view ve bing ile hayatlarına yerleşen, onların ayrılmaz bir parçası olan haritalar, 
CBS ile yaptıkları ya da yapabilecekleri ile teknoloji; geomatik (harita) mühendisleri-
ni teknolojinin bir parçası, teknolojiye de geomatik mühendisinin sağ kolu yapmıştır. 

Gelişen teknoloji ile beraber önceleri taşlara, hayvan derilerine işlenen haritalar, kar-
toğrafik süzgeçlerden geçerek önce 2B, sonra 2,5B ve son olarak 3B hatta 3B+ olarak 
karşımıza çıkmıştır. Teknolojideki bu hız çağın gerisinde kolaylıkla kalabilen bizleri 
soluksuz bırakmıştır. 

Günümüzde internet artık her an yanımızda ve bu sayede bilgiye ulaşımımız çok kolay-
laştı. Önceleri yetmeyen 24 saatler artık daha yeter, her türlü boşluk daha bir dolar oldu. 
İnternet kullanımında yaşanan bu gelişmeler insanları da haritalara her zamankinden 
daha da yakın kıldı. Köşedeki bakkal amcanın bile adres sorduğunuzda istemiş olduğu 
ücretten daha az bir tutara bilgiye daha doğru bir şekilde ulaşmamız mümkün kılındı.  

Teknolojinin bize sağlamış olduğu bu imkanlar, iki boyuttaki haritaları üçüncü boyuta 
taşımış ve şehirlerin 3 boyutlu modellenmelerine hız verilmiştir. Bu modellemeler 
sayesinde biz artık şehirleri daha iyi planlayabilir, onları daha iyi yönetebilir, 2B ka-
dastroyu 3. boyuta taşıyabilir, çevre, telekomünikasyon, ulaşım, eğlence ve turizm ile 
ilgili analizleri daha rahat yapar, insanlarımızı simülasyonlarla daha iyi eğitir hatta ve 
hatta oyunlar ile daha bir eğlenir olduk. 3 boyutlu şehir modelleri şehir planlarından 
askeri amaçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Örneğin, Şehir planlama-
da Haydarpaşa garı ve çevresinde yapılması planan yapılar için, etraftaki yapıya zarar 
vermemek, tarihi yapıyı bozmamak için şehrin 3 boyutlu modeli yapılmıştır (Buhur ve 
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diğ,2009). Telekomünikasyonda da modellemelerin kullanımı artmıştır. Baz istasyon-
larının yaydığı radyasyon ve baz istasyonlarının hizmet sağladığı alanların tespiti için 
modellemeler kullanılmaktadır. Çünkü her bina kaplaması ve yalıtımı gibi özellikleri 
ile farklı yansıtımlar yapmakta ve kapsama alanlarının değişimine neden olmaktadır.

3B şehir modelleri sadece yeni binaların yapımı ya da sistemlerin kontrolü için değil 
kişilerin eğitimi içinde kullanılmaktadır. Örneğin bir itfaiye erinin ya da yeni ehli-
yet alan bir kişinin eğitilmesinde ve bu duyguların, eğitimlerin gerçeğe yakın olması 
için modellemerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Şehir modellerinin belkide en çok kul-
lanılan ve de gelecek günlerde kullanılacak yerleri askeri uygulamalar, animasyonlar 
ve oyunlardır. Bu amaçla yaratılmış örnek uygulamalar ülkemizde de yapılmaktadır. 
Örnek olarak Sultan Ahmet ve tarihi yarımadanın modellenerek bir oyunun mekanı 
olarak kullanımı gösterilebilir.

Bu çalışmada, bu hız sadece üç boyutlu şehir modelleri kapsamında incelenerek, tek-
nolojideki hızlı gelişim ve bize sağladığı faydalar okuyucuya aktarılmaya çalışılırken; 
bir Kent Bilgi Sisteminde simülasyonların nasıl oluşturulabileceği Malatya ilinde bu-
lunan Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii’nin oluşturulan 3B modeli ve bunun Kent Bilgi 
Sistemine entegrasyonu ile açıklanmaya çalışılırken, proje adımları, karşılaşılan zor-
luklar, yapılması gerekenler ve tavsiyeler ile okuyuculara aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler :Kent Bilgi Sistemleri, Görselleştirme, 3B, Uygulama geliştirme, 
Şehir ve Bölge Planlama
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TÜRKİYE’DE ENTEGRE İDARE VE KONTROL 
SİSTEMİ UYGULANABİLİRLİĞİ İÇİN 
GEREKSİNİMLERİN BELİRLENMESİ

Ozgül CİHAN1, Çetin CÖMERT2
1Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,2KTÜ, ozgul.cihan@tarim.gov.tr

Avrupa Birliği’nin kuruluşundan itibaren tarım, bir ulusun gıda güvenliğini ilgilen-
diren önemli bir sektör olmasından dolayıdır ki, Birliğin önemli politikalarından biri 
haline gelen Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında en çok destek gören sektör-
lerden birisi olmuştur. Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde bu önemli sektörün ortak 
tarım politikasına uyum sağlaması gerekmektedir. 29 Eylül 2003 tarihli ve 1782/2003 
sayılı Ortak Tarım Politikası Altında Doğrudan Destek Planları ve Çiftçiler için Belirli 
Destek Planlarına ilişkin Ortak Kuralları Belirleyen Konsey Tüzüğü (AT) ile her üye 
ülkeye Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Sistemi kurma zorunluluğu getiril-
mektedir.
 
IACS, çiftçi kaydı, yardım başvuruları ve tarımsal arazi parselleri veritabanının uzak-
tan algılama yöntemleriyle desteklendiği coğrafi bilgi sistemini içeren entegre bir 
sistemdir. IACS’ın temel amacı, topluluk bütçesinin %30’unu oluşturan yaklaşık 25 
milyar ‘‘luk topluluk yardımının her yıl doğru bir şekilde dağıtılmasını ve ödemele-
rin yapılmasını temin etmektir. Avrupa Birliği, çiftçilerin beyanlarının yönetimi ve 
kontrolü için 1992 yılında Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) kurulmasını ka-
rarlaştırmıştır ( Oesterle ve Hahn, 2005). Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS), 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum önceliklerinden birisidir ve ülkemizdeki mevcut 
durumla birlikte Avrupa Birliği tarafından belirtilen hem yasal, hem de teknik birta-
kım şartlara göre şekillendirilmesi gerekmektedir. AB’ye üye ülkelerde, çiftçilere ya-
pılan ödemelerin idaresinde Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi Parsel 
ve Tanımlama Sistemi (LPIS) kullanılmaktadır. Bu sistemlerin temel amacı ödeme-
lerin doğruluğunu ve kontrolünü sağlamaktır. Ülkemizde AB’de uygulanmakta olan 
entegre kontrol sistemi ve IACS’de mevcut diğer sistemler bulunmamaktadır. Fakat, 
Türkiye’de planlı dönemden beri uygulanan tarım politikalarında 2000’li yıllardan 
itibaren bazı reformlara gidilmiştir. Bu konuda atılan en önemli adım 2000 yılında uy-
gulanmaya başlayan Tarım Reformu Uygulama Projesidir (ARIP). Tarımda yeniden 
yapılanma ve reform projeleri arasında yer alan Çiftçi Kayıt Sistemi-Doğrudan Gelir 
Desteği ve Alternatif Ürün Projelerinden oluşan ARIP projesinin 2001 yılında uygu-
lamaya başlamasından sonra, proje kapsamındaki desteklerin zamanında, yerinde ve 
gerçek üreticiye yapılabilmesi için tarımsal verilere ihtiyaç duyulması, Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) adı verilen detaylı bir veritabanı çalışmasını zorunlu kılmıştır. Günü-
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müzde ÇKS, etkin bir şekilde kullanılmaktadır. ÇKS bilindiği üzere sözel veritabanı 
içeriklidir. Çiftçiye destek her yıl belirli zamanlarda yapıldığından, yapılan beyanların 
kontrolü sağlanmalıdır. Fakat işleyen bir konumsal veri tabanının olmayışı kontrolü 
zorlaştırmaktadır. Bugün gelinen noktada ÇKS’nin konumsal boyuta taşınması henüz 
sağlanamamıştır.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
(TÜGEM) bünyesinde Türkiye’de Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin Oluşturulma-
sı ve Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’nin (Land Parcel Identification System - LPIS) 
kurulması konularını kapsayan bir AB projesi yürütülmektedir. 29 Ocak 2007 tarihin-
den itibaren yürütülen proje ile sistemin ülkemizde tüm unsurlarıyla kurulması, 2013 
yılı sonu olarak hedeflenmektedir.

IACS oluşumunun en önemli unsurlarından olan LPIS oluşturulurken en uygun refe-
rans parsel seçiminin değerlendirilmesi ve buna karar verilmesi en önemli adımlardan 
biridir. IACS-LPIS oluşumunda birçok Avrupa ülkesi kendi ülkelerinin tarım yapısına 
uygun farklı referans parselleri kullanmaktadır. Örneğin, Romanya değişmemesi ve 
kolay güncellenebilir olduğundan AB için en genel referans türü olan fiziksel parseli 
kullanırken, Polonya kadastro parseli, Fransa ise çiftçi beyanına göre tanımlanan çift-
çi bloklarını (ilot) kullanmaktadır. Ülkemizde IACS/LPIS oluşumuna geçilirken en 
önemli basamak, ülkemiz tarım yapısına en uygun referans parselini bulmaktır. 

IACS oluşumu için en önemli adımlardan birisi de, çiftçi beyanlarının kontrolünde 
kullanılacak görüntüler (orto foto, uydu görüntüsü vs.) ve bu görüntülerin güncellen-
me işlemlerinin nasıl yürütüleceğidir. AB’ de IACS/LPIS için genel olarak ortofoto 
görüntüler kullanılmakta olup, görüntü yenileme süresinin ise 5 yılı geçmemesi gerek-
mektedir. Hollanda, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Yunanistan’da ortofotoların 
1-3 yılda güncellenmesi söz konusu iken; bu durum İspanya, İtalya, İsveç, Slovenya, 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Belçika’nın Walonya Bölgesi’nde 3 yılda; Finlandi-
ya, Litvanya, Fransa, Portekiz, Polonya, Estonya, Macaristan, Malta ve Belçika’nın 
Flaman Bölgesi’nde 3-5 yıl arasıdır. Almanya’da bu uygulama eyaletlere göre faklılık 
göstermektedir.

Çalışmada, Avrupa ülkelerindeki Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi 
Parsel ve Tanımlama Sistemi (LPIS) yapısı incelenmiş olup, bazı Avrupa ülkelerinden 
örnek uygulamalar anlatılarak ülkemizde oluşturulacak IACS için teknik gereksinim-
ler ortaya çıkartılarak sistemin ülkemizde uygulanabilirliği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Politika, Tarım, Çevre yönetimi, Entegre İdare ve Kontrol 
Sistemi(IACS) , Ortak Tarım Politikası (OTP)
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İSTANBUL BOĞAZINDA TRANSİT GEMİLERİN 
KULLANDIĞI ROTALARIN BATİMETRİK MODELE 

DAYALI MEKANSAL ANALİZLER YARDIMIYLA 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Melih BAŞARANER1, Mehmet Ali YÜCEL2, Çağlar ÖZMEN3

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Böl., Kartografya Anabilim Dalı 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

3Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, mbasaran@yildiz.edu.tr

Boğaz ve kanal gibi uluslararası gemilerin transit geçiş yaptığı su yollarında rota be-
lirlemek kaza risklerini ve beraberinde getireceği çevresel felaketleri önlemek bağla-
mında son derece önemli bir iştir. Bu nedenle, bir geminin navigasyonuna etki ede-
bilecek her faktörün düşünülmesi gerekmektedir. Hesap dışı bırakılan bir parametre 
ciddi sorunlara yol açabilir. Bu tür bölgelerde rota belirlenirken dikkate alınan para-
metreler genellikle genişlik, akıntı bilgileri, coğrafi özellikler, meteorolojik özellikler 
ve batimetrik özelliklerdir.

İstanbul Boğazı, dünyada deniz trafiğine açık 264 boğaz arasında, tarihi kültürü ve 
güzellikleri barındırması açısından dünyada bir eşi ve benzeri olmayan özelliklere sa-
hiptir. Ülkemiz boğazları seyir emniyeti ve deniz güvenliği açısından özel önemi haiz 
olmasının yanı sıra, coğrafi, oşinografik ve meteorolojik özellikleri ile de emniyetli 
seyri kısıtlayıcı unsurları barındırmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan yaklaşık 27-28 ade-
di tehlikeli yük taşıyan olmak üzere her gün yaklaşık 150 gemi geçiş yapmakta olup, 
yaklaşık 2 milyon insanın taşındığı 2500 adet yerel deniz trafiği hareketi ile İstanbul 
Boğazı dünyadaki en dar ve gemiler için çok riskli bir su yoludur.
 
İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği yoğunluğunun çok yüksek olması, geçen gemile-
rin boylarında ve tonajlarındaki artış, tehlikeli yük taşıyan gemi geçişlerinde görülen 
artış, karmaşık ve zor trafik yapısı, deniz kazalarındaki artış, olumsuz hava, deniz, 
akıntı ve iklim şartları, çevre koşulları ve mahalli tehlikeler, ulusal ve uluslar arası 
gelişmeler ile bölgedeki diğer denizcilik faaliyetleri göz önüne alındığında, İstanbul 
Liman Başkanlığı İdari sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan yerel deniz 
trafiğinin denetlenmesi ve düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.
 
Yapılan araştırmalar sonucu, İstanbul Boğaz’ından geçen uluslararası ticaret gemile-
rinin kullandığı koridorun sınırlarının genişlik ve akıntı gibi iki boyutlu parametrelere 
dayalı olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Üçüncü boyut olan derinliğe neredeyse hiç 
önem verilmemiştir.
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Bu nedenle bu çalışmada yukarıda söz edilen rota belirlemede etkili faktörlerden yola 
çıkılarak ve ek olarak İstanbul Boğaz’ının batimetrik özellikleri de göz önünde bu-
lundurularak mevcut rotaların iyileştirilmesi hedeflenmiştir. İstanbul Boğaz’ını kul-
lanan uluslararası gemiler konusunda en güncel veriler kullanılmış olup, trafik dü-
zeni mevcut mevzuata uygun olarak düşünülmüştür. Optimizasyonu yapmadan önce 
İstanbul Boğaz’ındaki kritik bölgeler saptanmış ve bu kritik bölgelerdeki analizler 
proje kapsamında esas alınmıştır. Kritik bölgelerin belirlenmesinde Seyir ve Oşinog-
rafi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ekosounder ile elde edilmiş yüksek çözünürlüklü 
sayısal batimetrik model, 1 : 30000 ölçekli İstanbul Boğazına ilişkin deniz harita-
sı, akıntı verileri, beaufort skalası gibi kaynaklar kullanılmıştır. Batimetrik veriler, 
Global MapperTM yazılımıyla işlenip ArcGIS ve MapInfo gibi coğrafi bilgi sistemi 
yazılımlarına aktarılabilir grid formatlı bir yapıya dönüştürülmüştür. Daha sonra ilgili 
coğrafi bilgi sistemi yazılımlarıyla derinlik analizleri yapılmış, hidrometeorolojik ko-
şullar ve gemilerin teknik özellikleri de dikkate alınarak yeni rotalar elde edilmiştir. 
Elde edilen yeni rotalar ile mevcut rotalar karşılaştırılmış ve sonuçlar, deniz haritası 
ve üç boyutlu batimetrik model üzerinde görsel olarak sunulmuştur. Özetle, İstanbul 
Boğazı’nda transit gemiler için coğrafi bilgi sistemi tabanlı üç boyutlu mekansal ana-
lizlerin katkısıyla daha hassas navigasyon koridorları belirlenmiş ve iki boyutlu ve üç 
boyutlu görselleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Navigasyon, Mekansal analiz, Modelleme, Gemi trafiği, 3B



36
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI



37

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

 VI. OTURUM
	 Gençlik	Teknik	Oturumu

	 ÖZEL	OTURUM	2
	 Oturum	Başkanı
	 Yrd.	Doç.	Dr.	Ebru	Çolak	(Kongre	Yürütme	Kurulu	Üyesi,	KTÜ)

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL 
DEĞERLENDİRME
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TABANLI DOKÜMAN PAYLAŞIMI 
UYGULAMALARININ KULLANIMI
Erk	EKİN,	Alper	ÇABUK,	Yücel	GÜNEY
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KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI
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FIÇICI,	Dursun	Zafer	ŞEKER
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ÇÖZÜMLER
A.Emre	CENGİZ,	Yücel	GÜNEY

BİNA BİLGİ MODELİ-CBS ENTEGRASYONU
Koray	ALAF,	Evrim	KOR,	Fatmagül	BATUK
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VERİ TOPLAMADA WEB TABANLI DÖKÜMAN 
PAYLAŞIMI UYGULAMALARININ KULLANIMI

Erk EKİN1 Alper ÇABUK1 Yücel GÜNEY1

1Anadolu Üniversitesi, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü erkekin@gmail.com

Mühendislik araştırmaları başta olmak üzere, istatistik, sosyoloji gibi dallarda yapılan 
bilimsel veya kamusal çalışmalarda veri toplamak oldukça önemli, fakat bir o kadar 
da zahmetli bir süreçtir. Günümüz teknolojisi bu zahmetli süreci kısaltıp kolaylaştı-
racak donanım ve yazılımları sunmaktadır. Veri toplama sürecinde arazide kağıt ve 
kalem kullanımı yavaş yavaş geride kalsa da kullanılan teknolojiler oldukça pahalı ve 
kullanımı zor olabilmekte; bu durum da söz konusu olanaklardan yararlanan kitlenin 
büyümesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Ofis ortamından uzakta veri topla-
mak için yapılacak işlemler arasında; veri tabanı tablolarının oluşturulması, mobil 
cihaz için özel ara yüz geliştirilmesi, toplanan verileri görüntüleyen ayrı bir ara yüzün 
geliştirilmesi, sürekli açık bir sunucunun kiralanması veya bulundurulması vb. gibi 
teknik emek gerektiren süreç ve işlemler bulunmaktadır. Eğer tüm sistem en baştan 
yapılandırılacaksa, sistemin kurulması için gereken zaman, veri toplamak ve bu ve-
rilerin analizi için gerekendan fazla olacaktır. Ancak sayılan zorlu işlemlerin büyük 
bir kısmı aslında daha önce üzerinde çalışılmış bazı web servisleri yardımıyla çözü-
lebilmektedir. Ücretsiz web servisleri ile günümüzde kurumsal CBS altyapıları kuru-
labilmektedir. Bulut bilişim (Cloud Computing)’in gelişmesiyle web servisleri değer 
kazanmış, veriler yerel bilgisayarda boşuna yer kaplamaktansa uzaktaki bir sunucuya 
yüklenmeye başlamıştır. Aynı şekilde bazı bilgisayar yazılımları da uzaktaki sunucu-
dan hizmet verebilir hale gelmiştir.

Bu bildiri kapsamında Google Dökümanlar uygulamasının coğrafi bilgi sistemleri 
için veri toplama aracı olarak kullanılması örneklenecektir. Google internet tarayıcısı 
dışındaki tüm servislerini internet üzerinden sunmaktadır. Bunlar arasında Haritalar, 
Dökümanlar, Gmail, Takvim, Fotoğraflar gibi web hizmetleri bulunmaktadır. Yakın bir 
gelecekte Chrome OS adı verilen işletim sistemini piyasaya çıkartacak olan şirketin 
ileri vadedeki planı, sadece internet tarayıcısından oluşan bir işletim sistemi konsep-
tini oturtmaktır. Yapılan çalışmada, dahili yer belirleme sistemi ile internet bağlantısı 
bulunan tablet bilgisayarlar ve Google firmasına ait ücretsiz web servisleri yardımıyla 
arazide veri toplama standartları tartışılacaktır. iOS işletim sistemine sahip bir tablet 
bilgisayarın sunduğu avantajlardan yararlanılacak, internetin bulunmadığı bölgeler-
de verileri kendi hafızasına toplayan, diğer durumda ise internette oluşturulmuş bir 
şablona kaydeden gezici bir yazılım geliştirilmiştir. Google Dökümanlar ise verilerin 
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web üzerinden sorgulanmasını, iş arkadaşlarıyla veya tüm dünya ile paylaşılmasını 
ve harita üzerinde konumlandırılmasını sağlamaktadır. Bununla beraber veriler, PDF, 
DOC, XLS gibi formatlara web üzerinden anında dönüştürülebilmektedir. Bu şekilde 
geliştirilen kurumsal ölçekte bir coğrafi bilgi sisteminin en önemli avantajı, hazırda 
sunulan bazı hizmetlerin tekrar yapılandırılması ile zaman kaybetmek yerine, daha 
çağdaş ve inovatif teknolojilerden yararlanabilmek için araştırmacılara zaman kazan-
dırmasıdır. Hiç bir ücretli yazılıma gerek duymayan bu sistem ile hızlı ve verimli 
veri toplama sürecinin önü açılmış olacaktır. Çalışmanın son kısmında ise anlatılan 
uygulamanın bir örnek çalışması bulunmaktadır. Örnek çalışmada, gerçek verilerle 
sahada çalışılmıştır ve piyasadaki ücretli yazılımlar ile bu çalışmada kullanılmış üc-
retsiz yazılımların performans karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Web servisleri, Mühendislik, Birlikte çalışılabilirlik, Mobil CBS, 
Coğrafi veritabanları
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA 
YERLEŞKESİ 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ 

SİSTEMİ TASARIMI

S. Sefa BİLGİLİOGLU1, Egemen ERDEM1, Emin Can FIÇICI1,                      
Dursun Zafer ŞEKER1 

1İTÜ, sefa.bilgilioglu@hotmail.com

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte konuma bağlı olarak nesnel bilgilerin 
de toplanıp, saklanarak, işlenerek kullanıcıya istenen formatta sunulmasına olanak 
sağlayan Coğrafi Bilgi Ssistemlerine ihtiyaç artmış ve CBS’ler çok farklı alanlarda 
kullanım ve uygulama olanağı bulmaya başlamıştır. Kullanıcıya sunulan bilgi siste-
minde görselliği arttırmak ve gerçek görünümü yakalamak amacı ile gelişen teknoloji 
ile birlikte üç boyutlu bilgi sistemleri kavramı gelişmiş ve geçen süre içerisinde tek-
nolojik gelişmelere pararlel olarak yaygınlaşmıştır.
 
Toplumun gelişmesinde en etkin kurum kentlerdeki üniversitelerdir ve bu kurumlarda 
bilginin verimli olarak kullanılmasının gerekliliği göz ardı edilemez. Üniversitelerin 
yapılaşma planlaması ve gelişmesinin, eğitimin ve öğretimin ve araştırma görevleri-
nin en iyi şekilde yapılabilmesi, kurumun sahip olduğu mevcut olanakların ve bilgi-
lerinin sağlıklı ve hızlı kullanılmasına bağlıdır. Üniversitelerin akademik, personel ve 
öğrenci hizmetlerine yönelik bilgilerin yanı sıra mevcut fiziki durumlarını da içeren 
bilgilerden oluşturulacak ve bilgisayar ağları ile kullanıcı hizmetine sunulacak sistem-
ler, ihtiyaçların zamanında karşılanması açısından büyük öneme sahiptir.

Dünyadaki bir çok gelişmiş üzniversitede, gerek bu üniversitelerin tanıtımı gerekse 
farklı amaçlar için kullanılmak üzere CBS tabanlı kampüs bilgi sistemleri tasarlan-
mış ve kullanıma açılmıştır. Kullancı sayısındaki artış bu sistemlerin web üzerin-
den sunulmasının olanaklı hale gelmesinden sonra dahada artmıştır. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin (İTÜ) temelleri, 1773 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ha-
liç Tersanesinde atılmış ve günümüzde 5 farklı yerleşkede eğitim veren Türkiye’nin 
mühendislik eğitimi veren en köklü üniversitesidir. Sözü edilen bu 5 farklı yerleş-
ke, İstanbul’un çeşitli bölgelerine daılmış durumdadır. Bunlar; Ayazağa, Gümüşsu-
yu, Taşkışla, Maçka ve Tuzla yerleşkeleridir. Bu yerleşkeden en büyüğü ve merke-
zi yerleşke olarak ta kabul edilen 247 hektarlık geniş bir alana sahip olan Ayazağa 
Yerleşkesi’dir. 
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Bu çalışmada, Ayazağa yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir 3B Coğrafi 
Bilgi Sistemi tasarımı ve uygulaması detaylı olarak ele alınmıştır. Çalışmada tasarı-
mın gerçekleştirilebilmesi ve daha fazla kullanıcıya yönelik olarak hazırlanabilmesi 
için öncelikle hedef kullanıcıları belirlenmiştir. Yapılan araştırma, anket ve karşılıklı 
görüşmelerden sonra kullanıcı kitlesi olarak, İTÜ Öğrencileri, İTÜ akademisyenleri, 
İTÜ personeli ve İTÜ ziyaretçileri öncelikli olarak belirlenmiştir. Hedef kullanıcılar 
göz önünde bulundurularak; yerleşke içerisinde yer alan yapıların kullanım cinsleri-
nin ne oldukları? Yapıların nerede oldukları? Yapılarda hangi birimlerin bulunduğu? 
Ulaşımın nasıl yapılabileceği? ve benzeri sorulara cevap veren ve üniversite yöneti-
minin eğitim, personel yönetimi, tesis yönetimi ve geleceğe yönelik planlama ile ilgili 
çeşitli ihtiyaç ve hizmetlerle ilgili kararlarını hızlı ve sağlıklı bir biçimde verilmesine 
yönelik altlıkların oluşturulduğu bir sistem tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Çalış-
mada kullanılan sayısal altlık, üniversitede yönetiminden sayısal ortamda sağlanmış 
ve bu altlığa dayalı olarak ihtiyaçlara göre gruplandırılmış, güncel ve geliştirilebilir 
bir ilişkisel veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veri tabanı topolojik olarak 
düzenlenen ve güncelliği kontrol edilen altlığa işlenmiş, sorgulanabilir bir 3B CBS 
gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bilgi sistemi, kampüs içinde gidilmek istenilen iki 
nokta arasında ki en kısa yol güzergâhın belirlenmesi için network analizinin eklen-
mesi, kampüsün çeşitli bölgelerinden çekilen fotoğraflar ile bağlantıların oluşturulma-
sı ve sunumu ile sayısal arazi modelin 3B görünümünün elde edilip yapılara yükseklik 
kazandırılmasınında dahil edilmesiyle gerçek görünümüne yaklaştırılarak zenginleş-
tirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise hazırlana sistemin web üzerinden sunumu yer 
almaktadır.

Anahtar Kelimeler :Web/Internet CBS, Coğrafi veritabanları, 3B, Modelleme, CBS 
eğitimi
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN FİBEROPTİK 
KABLO ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

İ.Emre KAYDIRAK1, Ümit GÜMÜŞAY2

1Turkcell Superonline, emre.kaydirak@superonline.net
2TYÜ

Coğrafi bilgi sistemleri etkin bir konumsal analiz aracı olarak bir çok meslek grubu 
tarafından kullanılmaktadır. Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp, depolanması, 
analiz edilmesi, eldeki verilere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanı CBS’ yi 
cazip hale getiren özelliklerinin başında gelmektedir.
 
Fiber, ışık kaynağından gelen sinyallerin ( ışık ) hedefteki kaynağa iletilmesidir.Bu 
ışık sinyali ile module edilmiş bilgiler cam yüzey üzerinden taşınırlar.Fiberler ortala-
ma insan saçı boyutundadır. Kırılma ve sinyal kayıplarına karşı çok iyi korunmuş ve 
yapılandırılmıştırlar. Özellikle internette ve geniş alan ağlarda kullanılan bu teknoloji 
sayesinde bilgiler daha hızlı ve kayıpsız olarak kaynaktan hedefe gönderilebilmekte-
dir. Bazı ülkeler bakır iletişim teknolojilerini bırakıp bu dijital teknolojiye tamamen 
geçmiş durumdadır. Ülkemizde de bu teknoloji ile hizmet verilmeye başlanmış ve 
hizmet alanları gün geçtikçe artmaktadır.

Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması oluşturulan fiber altyapının (Telekomunikas-
yon) kontrolu ve yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Fiber güzergahların, binaların, 
menhollerin ve adres datalarının ( İl, İlçe, Mahalle, Yol ) katman olarak oluşturulması 
ve öznitelik tablolarında bilgilerinin güncel bir şekilde tutulması önemlidir. Burada 
koordinatlı olarak bulunan güncel veri üzerinden sorgulamalar ve analizler yapılır. 
Örneğin bina ve site yönetimlerinden alınan protokol datasının ve daire sayısının bina 
özniteliklerinde tutularak hedef olarak seçilen bölgede toplam potansiyel analizinin 
yapılmasına ve o bölge için protokolu alınan bina ve bölgede kalan potansiyel analizi 
yapılır. Fiber planlar cbs üzerinde statuler tanıplanıp (plan aşamasında, kazı durum-
da, tamamlanmış) analizler ile metraj bilgisine ve aktif hatın kapsamış olduğu daire 
sayıları raporlanır. Menhol ve güzergah katmanlarından coğrafi konum olarak yararla-
nılarak bina datası üzerinde yer alan farklı öznitelik tablolarında branşman statusu tu-
tulup menhole sıfır konumda bulunan binalar sorgulanıp site veya bina bahçe kazıları 
ile kazı ruhsatı gerektirmeden aktif network’e dahil edilebilecek binalar veya siteler 
belirlenerek fırsatlar yönetilir. Gpon teknolojisi ile hizmet verilen bölgelerde coğrafi 
bilgi sistemleri üzerinden bina ile kablo katmanı arasında konumsal analiz oluşturu-
larak binada bulunan daire sayısına göre kablo içinde yer alan fiber kılların revizyonu 
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yapılır. Oluşturulan bu plan ile fiberin içindeki hangi bufferın hangi kıllarından binaya 
hizmet verildiği bilgisine sahip olunur. Kabloda meydana gelebilecek arıza sonucun-
da hangi binalarda hizmet kesintisi yaşanabileceği analiz edilebilir. Oluşturulan bilgi 
sistemi Web tabanlı harita olarak son kullanıcıya açılarak. bulunduğu lokasyonda ki 
hizmet alanına ulaşabilir ve web tabanlı harita üzerinden işaretlemiş olduğu lokasyo-
na hizmet talebinde bulunur. Bu talep noktaları sistem üzerinde bulunan diğer veriler 
ile ilişkilendirilir, sorgulanır ve analiz edilir. Talep noktalarını kapsayacak şekilde fi-
ber planları yapılır.

Bireysel ve kurumsal geniş band olarak verilen bu hizmetin, raporlama ve analiz ile 
desteklenerek protokol, imalat, güzergah, satış ve potansiyel kullanıcı sayısı olarak 
yönetilebileceği en iyi sistem coğrafi bilgi sistemidir.

Anahtar Kelimeler :Telekomunikasyon, Konumsal analiz, Planlama, Risk tahmini ve 
analizi, Mühendislik
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YAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ÇÖZÜMLER

A.Emre CENGİZ1, Yücel GÜNEY1

1Anadolu Üniversitesi, emrepark87@gmail.com

İnsanoğlunun günümüz modern yaşantısına erişmesi yüzyılları aşan bir çabanın so-
nucudur. Barınma ihtiyacıyla yapılar, su kaynaklarına erişim için su kanalları, ulaşımı 
sağlayabilmek için yollar inşa eden insanoğlu, günümüz modern inşaat mühendisli-
ği tekniklerinin de temelini oluşturmuştur. Mühendisliğin en önemli dallarından biri 
olan inşaat mühendisliği, bünyesinde barındırdığı anabilim dalları ile her türlü insani 
ihtiyaca cevap verebilen teknik ve sosyal alanların merkezinde yer almaktadır. Yapı, 
geoteknik, ulaştırma, hidroloji vb. uzmanlık alanlarına sahip olan inşaat mühendisli-
ğinin bir diğer önemli anabilim dalı da yapı yönetimidir. Yapı yönetimi, iş sahasın-
da eşzamanlı veya sıralı olarak gerçekleştirilen proje aşamalarının kontrolü, koordi-
nasyonu ve yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bir yapı projesinin tasarımdan 
uygulamaya, tüm aşamalarında yürütülen zaman, malzeme, kaynak, maliyet, kalite 
kontrol ve güvenlik gibi yönetim türlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler sürdürülür-
ken uygun malzeme, yeterli işgücü ve doğru kaynak seçimiyle yapım maliyetlerinin 
ve zaman kaybının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Yapı yönetim sürecinde be-
lirlenen amaçlara ulaşılması, güncel bilginin bireyler ve birimler arası sürekli akışı 
ile mümkündür. Çeşitli inşa süreçlerinin yürütüldüğü yapı projelerinde, konumsal ve 
özniteliksel veriler mevcuttur. Tutarsız ve güncel olmayan verilerin varlığı, yapım ha-
talarına; buna bağlı gecikmelere ve ek maliyetlere neden olacaktır. Bu nedenle farklı 
formatta ve çok sayıda verinin yönetimi, yapı projelerindeki tüm birimleri yakından 
ilgilendiren bir konudur. 
 
Bilgiye erişimi hızlı ve kolay hale getiren çağdaş bilgi teknolojilerinin önemli bir 
parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konumsal tabanlı problemlere çözümler 
üretebilmesi yönüyle birçok disipline ait uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmak-
tadır. Hidroloji, geoteknik ve ulaştırma alanlarında sıkça tercih edilen CBS’nin yapı 
yönetimi için kullanımı son yirmi yılda gerçekleştirilen uygulamalara dayanmaktadır. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapı yönetiminin bilgi, zaman ve kaynak yönetimi, yer 
ve güzergah seçimi, görsel destekli proje takibi vb. alanlarında CBS tabanlı modeller 
geliştirilmesine rağmen ülkemizde henüz bu yönde bir çalışma mevcut değildir. Bu 
çalışmada, CBS’nin yapı yönetiminde kullanılma olanakları araştırılmış; görselleş-
tirme ve veritabanı özellikleri kullanılarak CBS tabanlı bir yapı projesi yönetim sis-
temi önerilmiştir. Eskişehir’de inşası devam eden konut tipi betonarme bir yapı için 
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uygulanan çalışmada 3B görselleştirme yöntem olarak belirlenmiştir. Örnek yapının 
proje aşamalarını, bu aşamaların tamamlanma sürelerini kapsayan bir iş programı ha-
zırlanmıştır. Yapının 2 boyutlu (2B) CAD çizimleri, iş programındaki proje aşama-
larını ifade eden veri katmanlarına dönüştürülerek 3B hale getirilmiştir. Grafik veri 
katmanları, aşamaların tamamlanma tarihlerine bağlı olarak görüntülenmiş; böylece 
her bir proje aşaması tamamlandığında yapının alacağı 3B görünümler elde edilmiş-
tir. Ayrıca örnek yapının proje çizimlerinden yararlanılarak malzeme miktarları ve 
yaklaşık maliyet verileri hesaplanmış; bu veriler veritabanı tablolarına işlenerek bir 
veritabanı tasarlanmıştır. Bu sayede yapıya ait tüm verilerin tek ortam üzerinden yö-
netilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak; veritabanı desteği ve görselleştirme özellikleri 
sayesinde CBS’nin yapı yönetimi uygulamalarında kullanılabilecek etkin bir araç ol-
duğu bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler :Mühendislik, 3B, Görselleştirme, Yapı Yönetimi, Veritabanı
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BİNA BİLGİ MODELİ - CBS ENTEGRASYONU

Koray ALAF1, Evrim KOR1, Fatmagül BATUK1 
1Yıldız Teknik Üniversitesi, korayalaf@hotmail.com

Bilgisayar sektöründeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bilgi teknolojileri ve sis-
temleri, verileri depolamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım 
ve yazılım teknolojilerini içeren bir disiplindir. Harita/Geomatik Mühendisliğinin en 
hızlı gelişen disiplini olarak gösterebileceğimiz Coğrafi Bilgi Sistemleri, günümüz 
teknolojisinden yoğun olarak yararlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, pahalı ma-
liyet gerektiren ancak uzun vadede sistem sahibinin harcamalarını amorti eden bir 
yatırımdır. Gelişen teknoloji ile birlikte oluşturulan bilgi sistemlerinin birbiri ile etki-
leşimi ve entegrasyonu ile; bilgi sistemlerinde hammadde olarak ihtiyaç duyulan veri 
ve bilgi sistemi neticesinde ortaya çıkan bilgi arasında organizasyon sağlanmaktadır. 
Tüm dünyada olduğu gibi ile ülkemizde de çok fazla bilinmeyen Bina Bilgi Modelleri 
(BBM) ileride CBS ile entegrasyonu gerçekleştirilecek ve kullanıcılara CBS ile bir 
bütün olarak sunulacak yeni bir bilgi yaklaşımıdır.
 
Bu bildiriye konu olan çalışmada mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, 
makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve daha bir çok disiplinin ortak çalışma 
alanı olan inşaat sektöründe gerçekleştirilecek olan projeler için bina bilgi modeline 
(BBM) giriş yapılmış ve üç boyutlu olarak oluşturulan BBM geometrik modeli, Coğ-
rafi Bilgi Sistemine entegre edilmiştir. 

Standart BBM’ler içeren Bina Bilgi Sistemleri (BBS) ile; binanın inşaat sürecinde 
farklı disiplinlerin yapmış oldukları çalışmalar ile ileride gerekebilecek revizyonların 
bütün olarak senkronize bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Tam anlamıyla 
BBM kurulmuş binalarda, bina kullanıma başlandığında ilgili yerlerdeki barkodlar 
okunarak tesisat planı vb hızla erişilebilecek, tamir için daha hızlı ve güvenilir sü-
reçler geliştirilebilecektir. Burada bahsi geçen tesisat planı BBS ye entegre edilen 
MEP yazılımlarından elde edilebilmektedir, MEP (mechanical, electrical and plum-
bing) analiz ve dokümantasyon araçlarıyla makine, elektrik ve tesisat mühendisle-
rine destek verir. Ayrıca günümüzde büyük merak uyandıran ve hızla gelişen yeşil 
binalar ve akıllı evlerde bulunan bina otomasyon sistemlerinin, gerekli çalışmalar 
yapılarak oluşturulan BBS üzerinden kontrolü gerçekleştirilebilir. Bu sayede aydın-
latma otomasyonu, havalandırmaların kontrolü, enerji tüketim analizlerinin yapılma-
sı vb. kontroller ve işlemler ile binalarda işletme kolaylığı, enerji yönetimi, enerji 
tasarrufu ve bakım işletme maliyetlerinde azalma gibi faydalar sağlanabilmektedir. 
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Her bina için ayrı ayrı geliştirilebilen, ancak IFC vb şemalar kullanıldığında standart 
olabilen BBM`ler konusunda Harita/Geomatik Mühendislerinin araştırdıkları alan 
daha çok entegrasyondur. Bir kent bazında BBM oluşturmak, CBS ve CityGML gibi 
yapıları BBM ile birleştirmek pek çok araştırmada dikkat çekmektedir. 
 
Bu çalışmada, yeni bir bina yapımından değil, inşa süreci tamamlanmış, planları CAD 
ortamında mevcut olan, ancak pek çok projede olduğu gibi standart planı olmayan 
bir binanın, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi D-blok, BBM 3B geometrik 
modeli oluşturulmuş, sözel verilerle bütünleştirilerek model CBS ortamına aktarıl-
mıştır. Ayrıca oluşturulan Bina Bilgi Sistemi ile binaların uygun ve verimli kullanımı, 
tamir tadilat ve yenileme işlerinin yapılması, bina içinde ulaşım ve taşıma veya acil 
durumlarda binanın boşaltılması durumu için simülasyonların oluşturulması konuları 
incelenmiştir. Genel olarak hiç bir standartı olmayan kat planlarından CBS`ye geçi-
şin, evrensel olması isteniyorsa bir standart gerekmektedir. Standart; bu çalışmada 
AutoCAD VBA ortamında geliştirilen bir makro ile sağlanmış, genelde büyük sorun 
teşkil eden katmanlara ulaşım kolaylaştırılmış ve gerekli duvarlara kot verilebilmesi 
vb işlemler otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Sonrasında modellemeye Autodesk-
Revit ile devam edilmiştir. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle Revit ortamında üretilen 
model, ArcGIS ortamına aktarılmıştır. 

Sistemi tasarlanan Bina Bilgi Sistemi, çalışmada kurulan Kampus Bilgi Sistemiyle 
uyumlu bir şekilde birleştirilmiştir. Kampüsde bulunan diğer binalar ile tasarlanan sis-
teme ait binanın üç boyutlu modeli ArcScene ile modellenmiş ve görselleştirilmiştir. 
Ek olarak ağaç, direk gibi noktasal objelere, model görüntüsünde ilgili sembollerin 
şekli verilmiştir.

Bu sistemin yardımıyla rezidanslar, havaalanları, endüstriyel tesisler, hastaneler gibi 
büyük yapıların ihtiyaç duyduğu tamir, bakım ve yenileme gibi durumlarda ilgili kişi-
nin ihtiyacı olduğu çeşitli planları kolayca ulaşması gerekli aşamalardan biri tamam-
lanmıştır.

Anahtar Kelimeler :Modelleme, 3B, Görselleştirme, Bina Bilgi Sistemi, Mühendis-
lik
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ÇEVRE YÖNETİMİ AMACIYLA KURULACAK 
BİR CBS’NİN KAVRAMSAL TASARIMI: 

KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ

Teoman DİKERLER1, Nebiye MUSAOĞLU2, Dursun Zafer ŞEKER2,              
Beyza ÜSTÜN3

1TÜBİTAK MAM,2İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, 
3Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, teoman.dikerler@mam.gov.tr

Su kaynaklarının giderek daha çok önem kazandığı günümüzde özellikle kentleşmiş 
alanlardaki yüzeysel sular da çevresel baskılar yüzünden hızla kirlenmektedir. Bu kir-
lenmenin esas sebebi su kaynağının kullanımına yönelik talebin ve kirletilme hızının, 
kaynağın kendini yenilemesinden daha hızlı gerçekleşmesidir. İstanbul’da Avrupa 
yakasının batı kesiminde bulunan Küçükçekmece Gölü de sahip olduğu önemli do-
ğal kaynaklara, çevresel zenginliğe ve hassas ekosisteme rağmen yoğun kentleşme, 
endüstrileşme ve en önemli besleyici kollarından Sazlıdere üzerine kurulan Sazlıdere 
Barajı gibi birçok antropojenik etkenden zarar görmektedir. Her iki yüzeysel su kay-
nağının toplam su toplama havzası yaklaşık 600 km2’dir ve 7 althavzadan meydana 
gelmektedir. Sazlıdere Barajı, işletmeye alınmasıyla birlikte Küçükçekmece Gölü’ne 
giren tatlısuyu önemli ölçüde azaltmış ve Göl’ün kirlenme sürecini hızlandırmıştır. Bu 
kirlenme sebebiyle Göl, içme suyu temin edilemez duruma ulaşmıştır ve bu sonuçtan 
yola çıkarak son yıllarda Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Baraj Gölü ve Havzaları’nı 
korumak amacıyla bölgede çok sayıda çalışma ortaya çıkmış ve tamamlanmıştır. 
Yapılan bu çalışmalarda çokça havzanın jeolojisi, depremselliği, ekosistemi, çevre 
kirliliğinin kontrolü ve tüm bunları kapsayan bütünleşik havza yönetim sistemleri-
nin araştırılmasına / oluşturulmasına yönelik projeler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 
Çalışma sonuçları göstermektedir ki bölgede tarımsal alanlar hızla azalmakta, endüst-
riyel kirlenme kontrolsüz bir şekilde artmakta, gecekondu türündeki altyapısız ve ka-
çak yerleşimlerinin yayılmasına göz yumulmakta, altyapısız yerleşimlerin havzaya 
kirliliği hızlı bir şekilde ulaştırdığı görülmekte, belli kesimlerde yüksek taşkın riski 
ortaya çıkmakta, göle ulaşan kirlilik yüzünden birçok canlı türünün azaldığı veya yok 
olduğu bilinmekte, bölgede yaşayan nesli tehlike altındaki birçok türün kirlenmeden 
etkilendiği görülmektedir. Çok sayıda çevresel sorunun birbiriyle yarıştığı bölgede 
endüstrileşmenin ve kentleşmenin de hızlanıyor olması ise çok büyük bir başka prob-
lemdir.
 
Bu çalışma ile yapılmak istenen, çevresel baskılardan dolayı ortaya çıkan kirlenmeyi 
bütünleşik anlamda önlemek adına kurulacak bir yönetim sisteminin temeline coğrafi 
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bilgi sistemini oturtabilmek ve problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulacak veri mode-
lini tasarlamaktır. Bu anlamda Küçükçekmece ve Sazlıdere Havzaları bir arada ele alı-
nacak, çevre kalitesinin bozulmasına yol açan sebeplerin çeşitli konumsal analizlerle 
irdelendiği, çözüm önerilerinin geliştirildiği bir coğrafi bilgi sistemi tasarımı sunula-
caktır. Çalışmada altlık olarak ArcHydro veri modeli kullanılmış, fakat Türkiye’de 
Belediyeler, DSİ, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri gibi 
veri sağlayan kurumların sunduğu verilerin özellikleri irdelenmek suretiyle yeni bir 
model üretilmiştir. Elde edilecek kavramsal model, veri tablolarını, ihtiyaç duyulacak 
veri alanlarını, ilişkileri kapsayacaktır. Bununla birlikte üretilecek veri yapısı kulla-
nıldığında ne tür sorunların ne şekilde çözülebileceği de değerlendirilmiş, mikrohavza 
(ya da drenaj alanı) ölçeğinde analizlere imkan verilmiştir. Kavramsal olarak tasarla-
nan bu veritabanının en büyük getirisi Türkiye’de çevresel kaynak yönetimi çalışma-
larında karşılaşılan birçok problemde benzer nitelikler taşıdığı için başka çalışmalarda 
da örnek olarak kullanılabilecek yapıda olmasıdır. Bu sayede CBS, hassas bir alanda 
kurulacak bütünleşik havza yönetim sisteminin önemli bir destek bileşeni, merkezi 
karar alma noktası ve temel veri bankası haline getirilmiş ve sonraki çalışmalar için 
de bir referans model oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi veri modelleri, Coğrafi veritabanları, Havza yönetimi, 
Doğal kaynak yönetimi, Hidroloji
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PEYZAJ PLANLAMADA YENİ BİR YÖNTEM 
YAKLAŞIMI: PEYZAJ DEVAMLILIK ANALİZİ

Simay KIRCA1, Hakan ALTINÇEKİÇ1

1İ.Ü. Orman Fakültesi, simay@istanbul.edu.tr

Gelişmiş ülkelerde bilimsel altyapıya ek olarak politik zeminin de günden güne sağ-
lamlaşmasıyla, özellikle doğal veya kırsal alanlarda yapılan planlama çalışmalarında 
hedef olarak belirlenen peyzaj devamlılığı ve bağlılığı kavramları, günümüzde kentsel 
yeşil alan deseninin irdelenmesi ve planlanmasında da önemli bir unsur olma özelliği 
kazanmıştır. Birçok gelişmiş ülkedeki kentlerde yeşil alanların yapılaşmış alanlara 
göre durumu ve bunların ekolojik bağlılıkları çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiş ve 
elde edilen sonuçlar kısmen ya da bütünsel olarak alan kullanım planlarına yansı-
tılmıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle dikkat çeken ortak nokta; kent içinde veya 
çeperlerinde yer alan kent ormanı, yeşil kuşak ve doğa koruma alanları gibi büyük 
ölçekli yeşil alanların peyzaj devamlılığında hayati rol üstlenmiş olmalarıdır. Nitekim 
günümüzde bir metropol niteliği kazanmış olan İstanbul kentinde yeşil alanların var-
lığı ve bunlar arasındaki etkileşim, kent peyzajının sürdürülebilirliği anlamında büyük 
bir öneme sahiptir. Belgrad Ormanı da, kapladığı yaklaşık 5 408 ha alan ile İstanbul 
kentinin yeşil alan varlığının önemli bileşenlerindendir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
günümüze kadar geçen süreç değerlendirildiğinde Belgrad Ormanı ve çevresindeki 
alan kullanım biçimlerinin özellikle son otuz yılda önemli ölçüde değiştiği görülmek-
tedir. Üretim modellerindeki farklılaşmaların beraberinde getirdiği demografik ve 
kültürel değişimler, eksik ve/veya hatalı yönetim ve planlama kararlarıyla bir araya 
gelerek İstanbul’un bu en eski yerleşim ve mesire yerlerinden birini oluşturan bölge-
sinin doğal ve kültürel çeşitliliğini tehdit etmektedir. 
 
Bu bağlamda; İstanbul için önemli bir ekolojik ve rekreasyonel kaynak özelliği gös-
teren Belgrad Ormanı ve çevresindeki yeşil alanların yapılaşmış alanların gelişimi 
karşısındaki devamlılık durumunun belirlenmesi, bu bölgede alınan plan kararlarının 
değerlendirilmesi ve gelecekte yapılabilecek planlama çalışmalarında yol gösterici 
olacaktır. Bugüne kadar peyzaj devamlılığı ve bağlılığı üzerine yapılan çalışmalar, ya-
pılaşmış alanların peyzaj parçalanması konusunda ana belirleyici etmenlerden biri ol-
duğuna işaret etmektedir. Bu nedenlerle Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
tarafından, yapılaşmış alanların yeşil alanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 
amacıyla “Peyzaj Devamlılık Analizi” (Landscape Continuity Analysis) yönteminin 
esasları ortaya konmuş ve global ölçekte peyzajların devamlılığı değerlendirilmiştir. 
Daha sonra bu analiz global ölçekten ülke ölçeğine kadar indirgenerek daha da geliş-
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tirilmiş ve sonuçları günümüzde çeşitli planlama çalışmalarının önemli altlıklardan 
biri durumuna gelmiştir.
 
Bu araştırma ile, İstanbul için önemli bir doğal ve rekreasyonel kaynak özelliği göste-
ren Belgrad Ormanı çevresi ve içindeki farklı alan kullanım tiplerinin peyzaj devam-
lılığına yaptıkları etkinin “Peyzaj Devamlılık Analizi” ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Analize uygun olarak: (1) Alan kullanım tipleri belirlenmiş; (2) kullanım yoğunluğu 
ve çevresel etkilerine göre bunlar sınıflandırılmış; (3) bunlara ağırlık değerleri veril-
meden ve verilerek peyzaj devamlılık değerleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, araş-
tırma alanında yöntemin pratikte uygulanmasına ilişkin bir senaryo da geliştirilmiştir. 
Buna göre araştırma alanında bulunan 2B alanlarının tamamen yapılaşması durumun-
da peyzaj devamlılık değerinde nasıl bir değişim olabileceği belirlenmiştir. Böylece, 
ilk defa yüksek detay düzeyinde ve küçük alanlarda Peyzaj Devamlılık Analizinin 
kullanılabilirliği ile farklı bir senaryoya göre peyzaj devamlılık değerinde olabilecek 
değişimler araştırılmıştır.Peyzaj devamlılık analizi sonucunda elde edilen bulgular; 
bu analizin peyzaj planlama çalışmalarında yeşil alanların parçalanması ve değişimini 
minimum düzeyde tutacak alternatif alan kullanım kararlarının geliştirilmesi ve karşı-
laştırılmasında, diğer altlıkları destekleyici önemli bir altlık olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. Gerekli olan altlıkların oluşturulmasının ardından analizin kolaylıkla 
uygulanabilmesi özelliğinden dolayı yöntem, planlama çalışmalarında zaman ve ma-
liyeti düşürücü rol oynayabilecektir. Ayrıca, bu analizin farklı alanlarda da yapılan 
planlama çalışmalarında (örneğin orman amenajman planlarının hazırlanması, kentsel 
yeşil alanların ve doğa koruma alanlarının planlaması, vb.) kullanılması alınan plan 
kararlarının doğruluklarının ve eksikliklerinin değerlendirilmesi açısından oldukça 
önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Planlama, Arazi kullanımı/Arazi örtüsü, Peyzaj Devam-
lılığı, Parçalanma
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TEKİRDAĞ İLE BAĞ ALANLARININ MEKANSAL 
DAĞILIMININ TOPOGRAFİK PARAMETRELER 

İLE OLAN İLİŞKİSİNİN CBS KULLANARAK 
BELİRLENMESİ

Elif SERTEL1, Emre ÖZELKAN1, Mehmet SAĞLAM1, Arzu GÜNDÜZ1, Dursun 
Zafer ŞEKER1, Selçuk ALBUT1, Yılmaz BOZ1

1İTÜ,2Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü, Tekirdağ,3Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, seker@itu.edu.tr,

Bağcılık dünya genelinde özellikle ılıman iklim rejiminin hakim olduğu (34o kuzey 
ve 49o güney enlemleri) coğrafi bölgelerde yürütülen önemli bir tarımsal faaliyettir. 
Ülkemiz köklü bir bağcılık kültürüne sahip olup dünyanın bağcılık için en elveriş-
li iklim kuşağında bulunmaktadır. Üzüm bitkisi olan asmanın iklim toprak istekleri 
dikkate alındığında, çok serin iklimler (Örneğin, Doğu Anadolu Bölgesinin 1500 m` 
den yüksek yerleri), bol yağış alan bölgeler (Örneğin, Karadeniz Bölgesi`nin bol ya-
ğışlı yerlerini), killi, ağır ve su tutan topraklar asma yetiştiriciliği için uygun değil-
dir. Türkiye’ de, belirtilen özellikler dışındaki pek çok alanda bağcılık yapılmaktadır. 
Bağcılığın en yaygın olduğu bölgeler, Ege ve Marmara bölgeleridir. Ayrıca; Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Nevşehir, Hatay, Elazığ, Erzincan, Amasya, Tokat, Ankara 
ve Diyarbakır gibi Türkiye`nin muhtelif illerinde yaklaşık 590.000 bağ (asma) ağacı 
ziraatı yapılmaktadır. Türkiye toplam meyve üretiminin %25’i üzümdür ve üzüm en 
çok üretilen meyve konumundadır. Ayrıca üzüm çekirdeği son yıllarda sanayi, ilaç ve 
kozmetik alanlarda kulanılmaya da başlanmıştır. 
 
Dünyada üzümün, sofralık, kuru üzüm, şarap ve üzüm suyu olmak üzere dört şekilde 
ticareti yapılmaktadır. 2007 yılı itibariyle Food and Agriculture Organization of the 
Nations (FAO)’nun verilerine göre yaklaşık olarak 7.471 milyon hektarlık bir alanda 
bağcılık yapılmakta olup 64,669 milyon ton üzüm üretilmektedir. Dünyadaki yıllık 
üzüm verimi ortalaması 9072 kg/ha iken, Türkiye’de bu rakam 6887 kg/ha olmuştur. 
Ülkemiz 530.000 ha bağ alanı ile dünyada 4. ve yıllık 3,5 milyon ton üzüm üretimi 
ile 5. sırada yer almaktadır. Dünya genelindeki bu değerlendirme son 20 yıllık üzüm 
üretimi incelendiğinde Türkiye genel olarak 4.-6. sırada yer aldığı görülmektedir. Öte 
yandan üretime ciddi anlamda 1993’ te başlayan ve 8. sırada olan Çin ise 2008 veri-
lerine göre 2. sıradadır. Bu tarih aralığında, ilk dörtte olan diğer ülkeler ise sırasiyle 
İtalya, Fransa, Amerika ve İspanya’ dır. 
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Türkiye’ deki bağ alanları incelendiği zaman coğrafi konumu ve iklim koşulları ne-
deni ile Tekirdağ ili özellikle Şarköy ilçesi özel bir yere sahiptir. Tekirdağ’ da, 42.008 
da’lık bir alanda (meyve veren ve vermeyen) bağcılık yapılmaktadır. Bu bağlardan 
2009 yılı verilerine göre elde edilen 42.940 ton yaş üzümün yaklaşık % 68,3’ü (29.333 
ton) şaraplık olup, % 31,7’si ise sofralıktır. 
 
Bu çalışma kapsamında öncelikle uydu görüntüleri kullanılarak Tekirdağ ili Merkez 
ve Şarköy ilçelerindeki bağ alanlarının mekansal dağılımı belirlenecektir. Sonraki 
adımda 1/25 000 ölçekli topografik haritalardan Sayısal Yükseklik Modeli oluştu-
rulacak ve bu veriden eğim ve bakı haritaları oluşturulacaktır. Ayrıca, Tekirdağ ili 
için üretilmiş olan toprak haritası kullanılarak ilgili alanlardaki toprak çeşitliliğine 
de bakılacaktır. Bağ alanlarından yüksek verim alabilmek için yükseklik, eğim ve 
bakı önemli topografik parametrelerdir. Uydu görüntülerinden oluşturulacak olan bağ 
parselleri için belirtilen topografik parametrelerin değerleri Coğrafi Bilgi Sistemi içe-
risinde incelenecek ve bağ alanlarının mekansal dağılımının topografik parametreler 
ve toprak tipi ile olan ilişkisi ortaya konulacaktır. Ayrıca topografik açıdan bağ alan-
larının uygun yerlerde bulunup bulunmadığı tespit edilip, ileriye yönelik yeni tesis 
edilecek bağ alanları için uygun yer önerilerinde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Sayısal Arazi Modelleri, Arazi kullanımı/
Arazi örtüsü, Bağcılık, Tekirdağ
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YERALTI MADEN İŞLETMELERİ İÇİN CBS 
UYGULAMALARI

Hakan AKÇIN1, Serkan SARGINOĞLU2

1ZKÜ Mühendislik Fakültesi jeodezi ve Fotgrametri Müh. Bölümü,
2TTK Kozlu Taşkömür İşletmesi, hakanakcin@hotmail.com

Günümüz yeraltı maden işletmelerinde; madencilik uygulamalarının;
- Sistematik etüd ve arama faaliyetleri,
- Maden yatağının geometrisinin üç boyutlu modellenmesi,
- Maden işletme ve planlama,
- Havalandırma, su berterafı, nakliyat planlaması
- Gaz hareketlerinin izlenme ve berterafının planlaması
- Cevher hazırlama ve zenginleştirme,
- Maden sahasının tekrar çevreye uyumlu hale getirilmesi,

şeklinde genel olarak uygulandığını görmekteyiz. Belirtilen bu aşamalardan, cevher 
hazırlama ve zenginleştirme uygulamalarının dışındaki tüm aşamalarda etkin bir şekil-
de Bilgisayar Destekli Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin desteği gerekmekte-
dir. Maden işletmelerinin etüt ve arama çalışmalarının değerlendirilmesi ile bilgisayar 
ortamında gerçekçi ve doğru bir şekilde cevher yatağının üç boyutlu modellenmesi ve 
rezervlerin hesaplanması yapılabilmekte böylece rezerv tahminleri gerçekleştirilebil-
mekte, yanı sıra üretim faaliyetlerinin gözlenmesi ve üretim miktarlarının belirlenme-
si Bilgisayar Destekli Yeraltı Harita Üretimi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bütünleşik 
olarak ele alınması ile görsellik, hesaplama, hız ve doğruluk, verilere ulaşmada güve-
nilirlik ve çoklu veri katmanında çalışabilirlik açısından önem kazanmaktadır. 
 
Bu çalışmada; yukarıda belirtilen hususlar Zonguldak Metropolitan Alandaki ye-
raltı maden işletmelerinden Kozlu Taşkömürü İşletmesi için araştırılmış, özellik-
le gerçekleştirilmekte olan üretimlerin fiili takipleri ve gaz izleme çalışmalarında 
CBS uygulamaları ve yeraltı modellemesi ele alınarak örnek uygulamalar üzerinden 
incelenmiştir.1
  
Zonguldak Kozlu Taşkömürü İşletmesinde; eğim açısı 0 ile 90 derece arasında deği-
şen, jeoide göre ortalama +284m ve -650m derinliklerinde çok sayıdaki kömür dama-
rından 22’sinde tamamı yer altı madenciliği şeklinde gerçekleşmektedir. Bu madenci-
liğin dört değişik şekli bugüne kadar uygulanmıştır. Bunlar;
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- Yüzeyaltı madenciliği (subsurface mining)
- Derin madencilik (deepmining)
- Dikdamar madenciliği
- Denizaltı madenciliğidir
 
Bölgede günümüzde hem devletin hem de özel teşebbüsün üretim sahaları mevcuttur. 
Ülkemizin koklaşabilir taşkömürü üretiminin yapıldığı tek yer olan Zonguldak Kozlu 
Taşkömür Havzasında, uzun yıllardan bu yana sürdürülen kömür üretiminin sonucu 
havzada önemli bir yer altı açıklığı ve tesis oluşumu meydana gelmiş ve dolayısıyla 
1895’ten itibaren bu faaliyetler mühendislik ölçmeleri ve haritalama çalışmalarıyla 
kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle çok zengin bir veri altyapısı oluşmuş 
durumdadır. Bu veri gurupları;

- Maden İmalat Haritaları (MİH),
- Jeolojik harita ve kesitler,
- Değişik ölçek ve türden tematik haritalar (havalandırma, nakliyat, tasman vb.)
- Değişik ölçek ve türden topoğrafik, mülkiyet, hidrografik harita ve uydu görüntü-
leri,
- Sondaj logları ve stampları
- Gaz izleme verileri
 
gibi grafik veriler ile kurum bünyesindeki değişik birimlerde toplanan öznitelik veri-
lerini (sözel ve sayısal verileri) içeren bir Oracle veri tabanından oluşmaktadır. Ayrıca 
bu veri altyapısı; 
 
- Mevcut ve terkedilmiş üretim ve tesis boşluklarının geometrileri, konumları, jeo-
lojik, tektonik, petrografik, hidrojeolojik özellikleri ile sürdürülen hazırlık ve üretim 
faaliyetlerinin zamana bağlı gelişmelerini,
- Madencilik tesisleri ve işletme bilgileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını,
- Rezerv belirlemeleri ve rezerv hareketlerini,
- Madencilik-çevre, mülkiyet ve arazi kullanımı, madenciliğe bağlı tasman oluşum 
bilgilerini,
- İmar ve mülkiyete yönelik uygulamaları,
- Madencilikten kaynaklanan atık, stok alanları ve tesislere
 
İlişkin bilgileri de içermektedir. 2009 yılından itibaren Kurumun ihtiyacına yönelik 
coğrafi tabanlı bir yeraltı madencilik bilgi sisteminin kurulması ve yukarıda belirtilen 
bilgileri içeren veri altyapısına dayalı 3 Boyutlu bir sayısal yer altı modeli oluşturul-
ması çalışmalarına başlanmıştır. Bunun için grafik veri yapılarının oluşturulmasına 
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yönelik, mevcut maden imalat haritaları ve kesitlerin üç boyutlu vektör formda sayı-
sallaştırılması, vektör veri yapılarının oluşturulması ve yeryüzü ile üç boyutlu model 
içinde birleştirilerek veri tabanı ile ilişkilendirilmesi, ayrıca yer altı ölçmeleri ile de 
güncellenmesi gerçekleştirilmektedir. TTK’nın günümüzde devam eden faaliyetleri-
nin gerek yer altı galeri ile eski açmaların ve gerekse kuyuların inşası sürecinde önem-
li bir kısmı özel sektöre ihaleli olarak yaptırılmaktadır. Bu bağlamda;
 
- Kuyularda program ilerlemelerinin
- Ana galerilerde program ilerlemelerinin
- Nefeslik ve desandrelerin program ilerlemelerinin
- Taban yollarının program ilerlemelerinin
- Baca-başyukarı ve ayaklarda program ilerlemelerinin
- Eski açmalarda program ilerlemelerinin
- Hava sirkülasyonun olduğu yeraltı yolları ve üretim ayakları içerisindeki gazların
takibi gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğal kaynak yönetimi, Madencilik, Coğrafi veri altyapısı, Bil-
gisayar Destekli Yeraltı Harita Üretimi , Zonguldak Taşkömürü Havzası
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BELİRLENMESİNDE KULLANILAN FARKLI 
METOTLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gökhan GÜNDÜZOĞLU1, Murat GÜNERİ2

1Karşıyaka Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü 
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, muratguneri@gmail.com

Coğrafi bilgi sistemleri birçok çalışmada sonuca ulaşmak için kullanılan en etkin yön-
temlerden biridir. Bu sistem içinde çözüme ulaşmak için birden çok yöntem kullanıla-
bilmektedir. Yapılan çalışmalarda hangi yöntemin daha etkin bir şekilde kullanılması 
gerekliliği o çalışmanın sonuçlarının hassasiyeti açısından önem arz etmektedir. Nok-
tasal verilerin etki alanlarının belirlenmesinde yaygın olarak buffer ve voronoi analizi 
yöntemleri kullanılmaktadır. Buffer analiz yöntemi x,y konum verisi ile belirlenen bir 
yarıçap değeri içinde etki alanını belirlemekte; voronoi analizi ise noktaların sadece 
x, y koordinat verilerine göre etki alanlarını yakınlıklarına göre belirlemektedir. Bu 
iki analiz genel anlamda noktaların etki alanlarını belirlerken kuş uçuşu mesafelerin 
dikkate alınarak belirlendiği analizlerdir. Ancak günümüze özellikle ulaşım ağlarının 
karmaşıklığı bu mesafenin daha farklı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ortaya çı-
karmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul ilinde bulunan acil servisi olan sağlık kuruluşla-
rının etki alanları buffer ve voronoi analizleri ile belirlenecektir. Ayrıca İstanbul ilinin 
ulaşım yapısı göz önüne alındığında bu analizlerin yetersiz olacağı düşünülmektedir. 
Bu sebepten dolayı söz konusu istasyonların ulaşım ağı da göz önüne alınarak etki 
alanları “servis alanı” yöntemi ile ayrıca belirlenerek, voronoi ve buffer analiz yöntem 
sonuçları ile karşılaştırılacaktır.

Coğrafi bilgi sistemleri kapsamında noktaların etki alanlarının belirlenmesinde en 
etkin kullanılan yöntemlerden ikisi, x, y koordinatları ile yarıçap parametresinin kul-
lanıldığı buffer analizi ve x,y koordinatlarının kullanıldığı voronoi analizidir. Bu iki 
analiz sonucu, bir noktanın coğrafi etki alanı belirlemektedir. Buffer analizinde x, y 
koordinat verisi ile birlikte kullanılan yarıçap verisi, analizin yapılacağı amaca göre 
belirlenmektedir. Bu çalışmada İstanbul ili sınırları içinde bulunan, acil servise sahip 
sağlık kuruluşlarının etki alanları belirlenirken buffer ve voronoi analiz yöntemleri 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuç, yol ağının da dahil edildiği “servis alanı” analizi 
ile belirlenen sonuç ile karşılaştırılmıştır. Buffer analizi için belirlenen yarıçap, bir 
hastanın acil servise ulaşma süresi ile hesaplanarak belirlenmiştir.



64
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Acil servis hizmetinde zaman kavramı önemli bir parametredir. Ancak voronoi ana-
lizi ile belirlenen etki alanı sonuçlarında zaman kavramı bulunmamaktadır. Buffer 
analizinde ise kullanılan zaman kavramı özellikle yarıçap değerinin kuş uçuşu ola-
rak belirlenmiş olması nedeni ile gerçeği yansıtmamaktadır. Noktasal bazlı hastane 
verilerinin etki alanının hassas bir şekilde analiz edilebilmesi için; yol ağı verilerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bir noktanın, yol ağı verileri kullanılarak etki alanının belir-
lenmesinde �servis alanı� yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin en önemli özelli-
ği, ulaşım verilerinin kullanılması gereken analizlerde, ulaşım verisinin etki alanı ile 
birlikte kullanılmasına imkân vermesidir. Bu çalışmada; acil servisi olan hastanelerin 
etki alanı, yol ağı verisi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuç yol ağının kul-
lanılmadığı voronoi ve buffer analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Her üç yöntemin noktasal objelerin etki alanlarının belirlenmesinde kullanıldığı an-
cak; bu kullanımın çalışmaların amacına göre belirlenmesi gerektiği aşikârdır. Acil 
servislerin etki alanının voronoi poligonları ile sorgulanmasında herhangi bir sınır-
lama girilememesi; analizin sadece noktaların birbirlerine olan konumlarının dikkate 
alınarak yapılması etki alanının hassasiyetini azaltmaktadır. Buffer analizi Voronoi 
analizine göre özellikle ulaşılabilme süresi göz önüne alınarak yapıldığından daha 
gerçekçi sonuçlar vermektedir. Ancak bu analizin; kuş uçuşu mesafeye göre yapıl-
ması ulaşım ağının göz önüne alınmaması analiz hassasiyetini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Service Area yönteminin yol ağını kullanarak yapılabilmesi sonuçları daha 
gerçekçi hale getirmektedir. özellikle yol network ağı içindeki sınırlandırmalarında 
kullanılabilme olanağının bulunduğu bu analizin daha gerçekçi sonuçlar verebileceği 
açıktır.

Bu çalışmayla elde edilen etki alanları incelendiğinde; gerek Buffer gerekse Service 
Area ile oluşturulan etki alanlarının bazı ilçeleri kapsamadığı anlaşılmaktadır.Özellik-
le acil sağlık hizmetinin önemi düşünüldüğünde; herhangi bir hastanenin etki alanında 
kalmayan ilçeler için; bu tür hizmetlerin sağlanması zorunludur. Bu sebepten dolayı 
bu çalışma ile elde edilen etki alanları; mevcut sağlık sorunları ve farklı faktörler kul-
lanılarak yeniden irdelenmeli; acil servis için bir altyapı verisi oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler :Ağ analizi, Sağlık CBS, Konumsal analiz, Planlama, Acil durum 
yönetimi
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Ahmet Özgür DOĞRU1, Nesibe Necla ULUĞTEKİN1, Nihal Rezzan GÖKALP2, 
Seval ALKOY3, Filiz Bektaş BALÇIK1, Çiğdem GÖKSEL1, Seval SÖZEN1

1İstanbul Teknik Üniversitesi,2Gaziosmanpaşa Belediyesi 
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, ulugtek@itu.edu.tr

Günümüzde insanlar yaşamlarının neredeyse her alanında teknolojinin yenilikleriyle 
karşılaşmaktadır. Her gün değişen ve gelişen teknolojiden harita sektörü de diğer tüm 
sektörler gibi yakından etkilenmektedir. Bu etkilenim sürecinde günlük ve profesyo-
nel hayatta haritaya olan ihtiyaç giderek artmış; analog haritaların yanı sıra ekran hari-
taları da yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Harita mekansal bilginin iletişimi 
için kullanılan temel araçlardan en önemlisidir. Bu nedenle haritaların doğru ve amaca 
uygun olarak tasarlanması gerekmekte ve harita ile iletimi yapılan bilginin doğru-
luğuna dikkat etmek gerekmektedir. Ekran haritalarının ve internet üzerinden harita 
tasarımına olanak veren araçların kullanımının yaygınlaşması ile hem harita tasarımı 
kolaylaşmış hem de tasarlanan haritalar daha fazla kullanıcı ile paylaşılabilir duruma 
gelmiştir. Tüm bu gelişim sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin çevre, sağlık, inşaat, 
planlama ve benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılması ve bu sistemlerde 
üretilen sonuçların haritalar aracılığı ile kullanıcıyla paylaşılması nedeniyle haritalar, 
söz konusu sektörlerin üretim ve karar verme aşamalarında önemli bir rol üstlenmiştir. 
İşte bu noktada CBS’nin farklı sektörler için kullanımı ve sonuç olarak harita ile ileti-
şimi sağlanan mekansal bilginin doğruluğu daha da önem kazanmıştır. 

Tıp bilimi ile CBS teknolojisi arasındaki ilişki Tıbbi Coğrafya konusundaki çalışma-
ların daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ortaya atılan yaklaşımlar ile baş-
lamıştır. Tıbbi Coğrafya, insanın çevresi ile etkileşimi sonucunda coğrafi ortamda 
meydana gelen hastalıkların yeryüzündeki dağılışlarını, bu hastalıkların ortaya çıkış 
nedenlerini, etkiledikleri nüfus miktarı ve bu konuda yürütülen sağlık hizmetlerini bir 
sentez halinde ele alan sosyal coğrafya dalıdır. Sağlık coğrafyası olarak da adlandı-
rılan tıbbi coğrafya, coğrafi epidemiyoloji ve sağlık/sağlık hizmetlerinin incelenme-
si ve planlaması konularında araştırmaları içermektedir. Epidemiyoloji hastalıkların 
yayılımını zaman ve konum elemanlarını dikkate alarak araştıran ve kontrol altına 
alma konusunda çalışmalar yürüten bir bilim dalıdır. Son yıllarda CBS teknolojisi 
epidemiyolojik uygulamalarda da etkin olarak kullanılmakta ve bu konuda yapılan 
çok disiplinli bilimsel çalışmalara her gün bir yenisi eklenmektedir. 
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Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen EnviroGRIDS Projesi kap-
samında gerçekleştirilen bu çalışmada çok disiplinli olarak yürütülen epidemiyolojik 
CBS uygulamalarında disiplinler arası, kartograflar ve epidemiyologlar arasındaki, 
mekansal algılama ve mekansal sunum konusundaki iletişimin ortaklaştırılması süre-
cinin örneklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda bildirinin ilk bölümünde epidemiyo-
lojik haritaların üretiminde kullanılabilecek tasarım kıstas ve yöntemleri özetlenmiş 
ve kartograflar tarafından bu yöntemler kullanılarak ne tür haritalar üretileceği açık-
lanmıştır. İkinci bölümünde ise kartograflar tarafından üretilen tematik haritaların epi-
demiyologların ihtiyaçlarını ne ölçüde sağladığı epidemiyologların mekansal iletişim 
konusundaki beklentileri üretilen tematik haritalar üzerinde tartışılarak açıklanmıştır. 
Ayrıca tasarlanan tematik haritalar beklentiler dikkate alınarak yeniden tasarlanmış 
ve bu ürünlerin ikili değerlendirilmesi ile haritalar aracılığı ile yanlış bilgi aktarımı 
konusu örneklendirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada kartograf ve uzman epide-
miyologların harita üretimi sırasında koordinasyonlu çalışmasının yararları yapılan 
farklı saptamalar ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın disiplinler arası çalışmalarda 
özellikle sonuç ürünlerin üretimi aşamasında taraflar arasında sağlanacak sağlıklı ile-
tişimin faydalarını göstererek disiplinler arası çalışmaların organizasyonu için önemli 
bir paylaşım olduğu yazarlar tarafından değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Görselleştirme, Kartografya, Coğrafi veritabanları, Sağlık CBS, 
Epidemiyoloji
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Aziz ŞİŞMAN1, Özlem TERZİ2, Orhan DENGİZ3, Yasemin ŞİŞMAN1

119 Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü,2Çorum Sağlık Müdürlüğü 
319 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, asisman@omu.edu.tr

Tarih boyunca bazı zamanlarda, bazı bölgelerde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar kont-
rol altına alınamadığı durumlarda onbinler hatta yüzbinlerce kişinin sakat kalmasına 
ya da ölümüne yol açmıştır. Günümüzde de ortaya çıkan benzer hastalıklar gelişen tıp 
bilimine rağmen pek çok sayıda insanın hastalığa yakalanmasını takiben vücutta ağır 
bir yıkıma sebep olmakta ve tüm çabalara rağmen hastaların ölümüne yol açmaktadır. 
Son 10 yıldır ülkemizde de görülmeye başlanan Kırım-Kongo kanamalı ateş (KKKA) 
hastalığı bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır.
 
KKKA hastalığı ilk kez 1944 yılında Batı Kırım’da tanımlanan etkeni Bunyaviridae 
ailesinin Nairovirus grubuna mensup bir RNA virüsüdür. İnsanlara Hyalomma türüne 
ait kenelerin ısırması, kenenin deri üzerinde ezilmesi, enfekte çiftlik hayvanlarının 
kesilmesi sırasında hayvana ait kan ve dokulara temas ve KKKA hastalarının kanları 
ve vücut sıvılarıyla temas edilmesiyle bulaşmaktadır. Virüsün bulaşmasından sonra 
hastalık belirtilerinin ortaya çıkma süresi, virüsün alınma şekline bağlı olmakla bir-
likte kene ısırmasını takiben 1-3 gün ve kan ile teması takiben 5-6 gün olarak bildi-
rilmektedir.
 
Hastalık etmeninin vektörü olan kenelerin yaşam alanlarının çeşitliliği, bu alanlarda 
bulunan kişileri hastalık tehdidi altında bırakmaktadır. Dişi kene yumurtalarını top-
rağa bıraktıktan sonra, yeni çıkan larvalar toprak yüzeyinden ve çevredeki otlardan 
kolaylıkla evcil ve yabani hayvanlara geçebilmekte ve taşımakta olduğu hastalık et-
keninin bu hayvanlara ve dolayısıyla insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalık için risk 
grupları arasında tarım çalışanları, hayvancılık yapanlar, çiftçiler, çobanlar, kasaplar, 
mezbaha çalışanları, veterinerler, sağlık personeli, askerler, kamp yapanlar, deri fab-
rikası çalışanları yer almaktadır.
 
Bulaşmada birinci derecede önemi olan keneler, çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. 
Hastalığın Bulgaristan, Pakistan, Irak, Büyük Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkele-
ri, eski Sovyetler Birliği ve Yugoslavya, Yunanistan, Arabistan Yarımadası, Dubai, 
Kuveyt ve Kuzeybatı Çin’de epidemiler yaptığı bildirilmektedir. Türkiye’nin coğrafi 
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ve iklim yapısı, kenelerin yaşamaları için oldukça elverişlidir. Ülkemizde küçük ke-
miricilerden yaban hayvanlarına, kuşlardan evcil memeli hayvanlara kadar kenelerin 
geniş bir konak spektrumları mevcuttur. 
 
İlk kez 2002 yılında rapor edilen KKKA olgusunun ardından, geçen yıllarda ülkemiz-
de olgularda artış gözlemlenmiştir. Ülkemizdeki bu artış; ilkim faktörlerindeki değiş-
meler, kırdan kente göç nedeniyle uzun süre kullanılmayan alanların zamanla tarıma 
ve avcılığa açılması gibi çevresel değişikliklerle açıklanmaktadır.
  
Geniş coğrafi dağılım gösteren ve son yıllarda giderek artan KKKA olgularının Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ni kullanılarak güncel haritalanmasının yapılması riskin 
boyutlarını görmek ve gereken tedbirlerin alınması için önemlidir. 
 
Bu çalışmada Samsun İli devlet hastanelerinde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi (OMÜTFH)’nde 01 Ocak 2004- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında 
KKKA tanısı almış hastaların yaşadıkları yerlerin adresleri belirlenerek haritalanması 
ve hastalık için risk haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Olguların kayıt adresle-
ri irdelenerek hastalığın etkin olduğu bölgeler belirlenmeye çalışılmıştır. Olguların 
bu bölgelerde yoğunlaşmasının sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle kırsal 
yaşam bölgelerinde sıklaşan olguların tarımsal faaliyetlerle ilgisi belirlenmeye çalı-
şılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Sağlık CBS, Doğal hayat, Arazi kullanımı/Arazi örtüsü, KKKA, 
Kene
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Ebru ÇOLAK1, Recep NİŞANCI1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, ecolak@ktu.edu.tr

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelerin ilk etkilerinin sağlık ala-
nında görülmesi, değişen hasta beklentileri, nüfusun giderek yaşlanması, sağlık hiz-
metlerine harcanan ekonomik yük gibi nedenlerden dolayı sağlık sektöründe yeni bir 
stratejik yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sağlık yöneticileri eğitim seviyesi 
yükselen, dolayısıyla bilgiye bakışı değişen bir toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini karşılayabilmek için, geleneksel kalıplardan çıkmak ve yenilikleri des-
teklemek yönünde kendilerini geliştirme ihtiyacındadırlar.
  
Sağlıkta reform arayışlarının hedefi sadece hasta memnuniyetini artırmaya yönelik 
değil, günümüzde çağdaş yönetim anlayışı içinde, daha kaliteli hizmeti sunabilmek 
adına sağlık alanındaki verileri bir bilgi sistemi etrafında birleştirerek, daha etkin 
çözümler sunulması şeklindedir. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri e-Avrupa Eylem 
Planını hazırlayarak, bilgi tabanlı ekonomi ülkeleri haline gelme yolunda çalışmala-
ra başlamışlardır. AB’ne aday ülkelerde bu eylem planını benimseyerek, e-Avrupa+ 
girişimini başlatmışlardır. Türkiye’de bu anlamdaki çalışmalarını başlatmak amacıyla 
stratejilerini belirlemiş ve 2003 yılında e-devlet kapsamında e-Dönüşüm Türkiye Pro-
jesini geliştirmeye başlamıştır. Proje çerçevesinde, sağlık alanında e-sağlık hedefle-
rine yer verilmiş ve sorumluluğunu Sağlık Bakanlığı üstlenmiştir. E-sağlık kavramı 
ile ulusal sağlık bilgi sistemlerinin alt yapısının geliştirilmesine öncelik kazandırıl-
mıştır. 

Sağlık Bakanlığı, sektörler arası iş birliği ile ülke genelinde sağlık bilgi sistemi alt 
yapısını kurmak amacıyla kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla �Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi (TSBS)� çalışmalarını baş-
latmıştır. TSBS’de 1. basamak sağlık hizmetleri ile kayıt altına alınan il bazlı sağlık 
kayıtları Sağlık Bakanlığı’nda merkezi bir veritabanında bütünleştirilmektedir. Ancak 
bu veriler tablosal olarak değerlendirilmekte, konumsal bazda haritalar şeklinde üre-
tilmemektedir. Bakanlık bünyesinde Karar Destek Sisteminde Coğrafi Bilgi Sistem 
(CBS) kullanılması kararı alınmış ve bu bağlamda çalışmalar halen devam etmekte-
dir. Henüz veritabanında kayıt altına alınan bilgilerin bir CBS teknolojisi içerisinde 
değerlendirilebildiği sistemler arası bütünleşik bir yapı mevcut değildir. Dolayısıyla, 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hastalık haritaları bu doğrultuda henüz üretilmeye baş-
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lanmamıştır. Karar destek sistemleri, planlama ve politika geliştirme gibi konularda 
ihtiyaç duyulan bu haritaların üretilmesi için, TSBS ile birlikte çalışacak bütünleşik 
bir CBS teknolojisine gereksinim duyulmaktadır. Böylelikle talebe yönelik sağlık ha-
ritalarının oluşturulması ve web teknolojileri ile birlikte kullanıcı ve karar vericilere 
sunulması sağlanacaktır.

Bu çalışmada bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Trabzon ili pilot bölge seçilerek, İl’e ait 
hastalık haritalarının üretilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Trabzon İl Sağlık Mü-
dürlüğü 1. basamak sağlık kayıtlarının CBS ortamında değerlendirilmesi ve tematik 
anlamda il sağlık haritalarının oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmada 2010 yılı içe-
risinde Trabzon İli’nde görülen hastalıkların 1. basamakta tutulan kayıtları temin edi-
lerek, hastalıkların türlerine ve yaş gruplarına göre ilçeler bazında dağılımları değer-
lendirilmiştir. Yaş grupları ve cinsiyete göre sınıflandırılan hastalık kayıtları tasarla-
nan CBS’deki veritabanına aktarılmış ve konumla ilişkileri sağlanmıştır. 1. basamakta 
veritabanında tutulan 12 çeşit hastalık türü bu uygulamaya konu olmuştur. Trabzon 
ili’nde görülen suçiçeği, hipertansiyon, diabet, astım, demir eksikliği anemisi, akut 
üst solunum yolu enfeksiyonları, akut bronşit, guatr, obezite, pnömoni, akut larenjit 
ve thalessemi hastalığı bu çalışmada değerlendirilmiştir. Bu hastalıkların 8 ayrı yaş 
grubunda ve cinsiyete göre vaka görülme durumları ilçe bazında değerlendirilmiş ve 
farklı istatistiksel harita sunum teknikleri yardımıyla tematik haritaları üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Sağlık CBS, Konumsal analiz, e-Devlet, Planlama, İstatistik



71

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

 IX. OTURUM
	 Birlikte	Üretmek	Yönetmek	ve	Paylaşmak	İçin:	CBS

 ÖZEL	OTURUM	3
	 Oturum	Başkanı
	 Hüseyin	ÜLKÜ	(HKMO	Kırsal	ve	Kentsel	Alan	Düzenlemesi											
Komisyonu	Başkanı)
 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KOCAELİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİ
Yusuf	Ziya	DEMİRCİ

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ 
SİSTEMLERİ;ALANYA BELEDİYESİ
Abdullah	AKBAŞ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI
Zerrin	ERTAN,	Zeynep	ÖZEGE

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
ÇALIŞMALARI
Necla	YÖRÜKLÜ
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

Zerrin ERTAN1, Zeynep ÖZEGE2

1İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Harita Mühendisi, zerrinertan@izmir.bel.tr
2İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Y. Harita Mühendisi, zeynepozege@izmir.bel.tr

5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyelerine verilen “Coğrafi ve Kent Bilgi Sis-
temlerini Kurmak” görev, yetki ve sorumluluğu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS 
çalışmalarına Coğrafi Adres Bilgi Sistemini (CABS) kurarak başlamıştır. Hemen he-
men bütün kurum ve kuruluşların doğru ve güncel adres bilgisine olan gereksinimleri 
ile büyükşehir yetki alanındaki tüm ilçelerde adresleme çalışmaları başlatılarak proje 
kapsamında toplanan tüm veriler diğer kent bilgi sistemi çalışmalarına altlık olmak 
üzere İBB-CBS ana sunucularına aktarılmıştır. Bu bildiride Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve planlanan bilgi sistemleri çalışmaları 
sırası ile anlatılmıştır. 

1. COĞRAFİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ  
Sistemin kurulmasında temel etken, Büyükşehir Belediyesi/Belediyeler tarafından 
bütün kurumlar ile paylaşıma açabilecek şekilde gerçek zamanlı ve güncel veri elde 
etmektir. Adres ve Numaralama Yönetmeliğine göre oluşturulan CABS verileri ile 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı 
(UAVT) verilerini eşleştirme işlemlerine başlanmış bulunulmaktadır. 

2. İMAR BİLGİ SİSTEMİ 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasalardan kaynaklanan imar denetim yetkisini sağlıklı 
gerçekleştirebilmek ve kentin mevcut planlarını bir bütün olarak değerlendirebilmek 
için İmar Bilgi Sistemi çalışmalarını kullanıcı bazında devam ettirmektedir. 

3. ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Takip Sistemi yazılımı, diğer kurumların aksine 
Google vb. web harita servisi sağlayıcılarının dışında Türkiye’de ilk olarak servisini 
sağladığı gerçek zamanlı ve güncel olan kendi haritalarını kullanarak geliştirilmiştir. 

4. İZMİR KENT REHBERLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve yayını gerçekleştirilen rehberlerin tümünde, Adres Numaralama Şube 
Müdürlüğü tarafından 21 ilçe belediyesinde görevlendirilmiş personellerin güncelle-
diği veriler yer almaktadır. İnternet kullanıcıları için bir yazılım kurularak çalıştırılan 
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İzmir 3 Boyutlu Kent Rehberi ile web sayfası üzerinden yayın yapan İzmir 2 Boyutlu 
Kent Rehberi ile, diğer taraftan intranet kullanıcıları için personeli tarafından gelişti-
rilmiş olan Gerçek Zamanlı Harita Yayını ile hizmet vermektedir. 

5. ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ 
Belediyemiz 2010-2017 Stratejik Planında yer alan Ulaşım Bilgi Sistemi Projesi’nin 
gerçekleşmesi için gerekli ön hazırlıklar (ilgili birimlerle görüşülmesi, veri analizle-
rinin yapılması, teknik şartnamenin hazırlanması vb.) tamamlanmış olup, proje 2012 
yılında gerçekleştirilecektir. 

6. MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ 
Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi asıl olarak, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların, 
yakınlarının mezarlarına kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya ko-
yulmuştur. Mezarlıklara yerleştirilmesi düşünülen kiosklar üzerinden vefat edenin 
ismi girilerek kişiyle ilgili diğer sözel veriler görüntülenebilecek ve bir kroki vasıta-
sıyla ziyaretçinin söz konusu mezara ulaşmasını sağlayacak bir yol tarifi verilecektir. 
Aynı sorgulamanın web servisiyle bilgisayar ekranından da yapılabilmesi sağlanacak-
tır. Tüm yetki alanımızı kapsaması öngörülen proje için örnek teşkil etmesi amacıyla 
Bornova Yeni Mezarlığı pilot bölge olarak ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anlık 
Veri
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 X. OTURUM
	 PARALEL	OTURUM:	CBS	Uygulamaları	2

 TEKNİK	OTURUM	5
	 Oturum	Başkanı
	 Yrd.	Doç.	Dr.	Hakan	AKÇIN	(HKMO	Zonguldak	Bölge	Temsilcisi,	ZKÜ)
 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMADA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ; ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖRNEĞİ
Erkan	DEMİRBAŞ

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİNE SERVİS EDİLECEK MÜKERRER 
ÜRETİMİ SÖZ KONUSU OLAN VERİLERE 
YÖNELİK İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 
ve ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Hande	BİLİR,	Emin	BANK

TÜRKİYE’DE SABİT GNSS 
İSTASYONLARININ CBS UYGULAMALARI 
İÇİN ANLAMI VE GÜNCEL ANALİZLERİ
Soner	ÖZDEMİR,	Ayhan	CİNGÖZ,	Bahadır	AKTUĞ,	Mustafa	
KURT,	Yasin	ERKAN,	Selçuk	PEKER

CBS VERİ ALTYAPISI VE FOTOGRAMETRİ 
İLE İLGİLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Akın	KISA,	Fatmagül	BATUK
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ALTYAPI 
BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMADA KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ASAT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 

Erkan DEMİRBAŞ1

1ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya erkandemirbas@asat.gov.tr

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliklerine bakıldığında nüfus artış oranlarının yük-
sek olması, kentleşmenin hızlı olması, köylerden kentlere olan göçlerin yoğun olması 
vb. gibi özellikler dikkat çekmektedir. Bu özellikler aynı zamanda çarpık kentleşme-
nin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Hızlı nüfus artışı ve göçler kentlere olan 
baskıyı arttırmaktadır. Söz konusu baskı altyapı çalışmalarını da olumsuz yönde etki-
lemektedir. Bir kentin işlevlerini görebilmesi, büyümesi ve gelişmesi, kentlilere yeter-
li sağlıklı hizmet sunulabilmesi için gerekli olan içmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz, 
telefon, elektrik gibi yer altı şebeke sistemlerinin oluşturduğu yapıya Altyapı denir.
 
Hızlı ve plansız büyüme altyapıda karmaşanın temellerini atmaktadır. Gelişmiş ülke-
lerde yerleşim, altyapısı tamamlanan alanlara doğru gerçekleşirken gelişmekte olan 
ülkelerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Gelişmekte olan ülkelerde yerle-
şimin gerçekleştiği alanlara altyapı hizmetleri götürülmeye çalışılmaktadır. Özetle 
gelişmiş ülkelerde altyapının üzerine yerleşim giderken, gelişmekte olan ülkelerde 
yerleşimin üzerine altyapı gitmektedir. Hızla genişleyen alanlara sonradan altyapı hiz-
meti götürmeye çalışan yerel yönetimler bu noktada sıkıntı yaşamakta, yürütmekte 
oldukları hizmetlerin kaliteside düşmektedir. Yerel yönetimlerin daha sağlıklı hizmet 
verebilmesi ve hizmet kalitelerini arttırabilmesi için elinde bulunan verilerden en uy-
gun şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu da verilerin belirli bir disiplin altında 
toplanması, depolanması, saklanması ve analizi ile mümkündür. Bu noktada özetle 
mekana dayalı verilerin toplanması, depolanması, saklanması ve analizine imkan sağ-
layan bir araç olan Coğrafi Bilgi Sistemleri yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir. Altyapıda düzen yerine karmaşanın hakim olduğu bir yapıda CBS’nin alt 
kolu olan altyapı bilgi sistemi oluşturmanın kendine özgü bir takım zorlukları vardır. 
Özellikle sistem oluşturmanın en zahmetli ayağı olan mevcut verilerin sağlıklı bir 
şekilde toplanması ve derlenmesi altyapı bilgi sistemlerinde aşağıdaki nedenlerden 
dolayı zordur.
 
Geçmiş dönemlere ait verilerin (şebeke haritaları vb.) bulunmaması,
Haritalar yerine çalışanların hafızalarına başvurulması
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Oluşturulan şebeke haritaların çoğunlukla yersel ölçü aletleri kullanılmadan şematik 
olarak hazırlanmış olması
İçmesuyu şebekelerinin çok eski yıllara dayanması
Var olan şebeke haritaların güncellenmemiş olması 
Var olan şebeke haritalarının kağıt üzerinde kalmış olması

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde doğalgaz ve atıksu şebekeleri gü-
nümüze yakın tarihlerde oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. İçmesuyu şebekelerinin 
oluşturulması ise daha eskilere dayanmaktadır. Örneğin Antalya doğalgaz şebekesinin 
oluşturulmasına 2009 yılı sonrasında başlanmıştır. Doğalgaz şebekesi oluşturulurken 
eş zamanlı olarak altyapı bilgi sistemi de oluşturulmaktadır. Bu sistemin sorunsuz 
oluşturulması ve sağlıklı sonuçlar üretmesi açısından avantajlı bir durumdur. İçmesu-
yu şebekesine bakıldığı zaman 1930’lu yıllara dayanan hatlar mevcuttur. Yer altında 
bulunan mevcut hatları % 100 doğrulukla tespit etmek ve altyapı bilgi sistemine aktar-
mak neredeyse imkansızdır. Bu soruna kısmen çözüm üreten teknolojiler ise oldukça 
pahalıdır. Bu çalışmada altyapı bilgi sistemi oluşturulurken özellikle içmesuyu şebe-
kelerinin sisteme aktarılması noktasında karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır. 
Sonrasında ise Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü altyapı bilgi sistemi oluşturma 
çalışmalarında söz konusu sorunları aşmada uygulanan yöntemler ve çözüm önerileri 
anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, coğrafi veri kalitesi, Kent Bilgi Sistemleri, Alt-
yapı bilgi sistemi, CBS
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TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİ’NE SERVİS EDİLECEK MÜKERRER 

ÜRETİMİ SÖZ KONUSU OLAN VERİLERE 
YÖNELİK İHTİYAÇLARIN MOSCOW MATRİSİ 

KULLANILARAK ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Hande BİLİR1, Emin BANK1

1 TÜBİTAK, BİLGEM, UEKAE, Department of Software and Data Engineering (G222), 
GIS and Remote Sensing Technologies Unit, Ankara

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), ülkemizin en önemli projelerinden 
birisi olup Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi 
Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı’nın 75. Eylemidir. Coğrafi Bilgi Sistemi 
Altyapısı Kurulumu (CBS-A) Eylemi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş.’ye (TÜRKSAT) 
bir fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmanın eklerinden olan Coğrafi Bilgi Sis-
temi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü, EK - B01 Tema ve Alt Tema Koordinatör 
/ Üretici Kurum / Kuruluş Listesi’nde görüldüğü üzere ülkemizde bazı veriler birden 
fazla kurum tarafından üretilmektedir. Oysa Avrupa Mekansal Bilgi Altyapısı (INSPI-
RE) Direktifi’ne göre, veri yalnız bir kez toplanmalı ve en etkin şekilde saklanacağı 
yerde tutulmalıdır. Bu durumda mükerrer üretimi söz konusu olan verinin sorumlusu-
nun tespit edilmesi önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu problemin çözümü için mükerrer üretim söz konusu olan verilerin tespit edilme-
si, bu verilere yönelik ihtiyacın önceliklendirilmesi, önceliklendirilen veri ihtiyacının 
üreticisi olan kurum/kuruluşlarla koordineli çalışma gerçekleştirilmesi ve mutabakat 
sağlanmasının akabinde yasal düzenlemelerin yapılması süreçleri izlenebilir. 

Kapsamlı bilişim projelerinde planlama aşamasında uygulanabilir bir yol haritasının 
oluşturulması için ihtiyaçların önceliklendirilmesi önem taşımaktadır. İhtiyaçlar önce-
liklendirilerek, tüm ihtiyaçların aynı anda ele alınması yerine öncelikli olanlardan baş-
lanarak ele alınması önerilmektedir. Böylece öncelikli ihtiyaçlar sağlanarak daha kısa 
sürelerde kullanıma alınabilmektedir. Bu çalışma, mükerrer üretim söz konusu olan 
verilerin tespit edilmesini ve bu verilere yönelik ihtiyacın MoSCoW Matrisi yaklaşımı 
ile önceliklendirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda mükerrer üretimi söz konusu 
olan tüm verilerin aynı anda sorumlu kurum/kuruluşlarının tespit edilmesi ve çözüme 
ulaşılması beklenmeyecek; öncelikli olanlardan çözülmeye başlanabilecektir. 
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MoSCoW Matrisi, ihtiyaçların analiz edilmesi konusunda yaygın kullanılan metodlar-
dan birisi olup ihtiyaçların sınıflandırılmasında (zorunlu ihtiyaçlar (must), yapılması 
gerekenler (should), yapılsa iyi olacak ihtiyaçlar (could) ve yapılmayacaklar (won’t)) 
ve önceliklendirilmesinde (zorunlu olanlardan yapılmayacak olanlara doğru) kulla-
nılmaktadır.

Bu çalışmada uygulanan metodoloji ile öncelikle mükerrerlik söz konusu olan veri-
ler tespit edilmiştir. Sonrasında, Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu (CBS-A) 
Eylemi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından TÜRKSAT’a 
yaptırılan fizibilite çalışmasında yer alan anket sorularından uygun olanlar seçilerek 
mükerrerlik söz konusu olan verilerin önceliklendirilebilmesi için değerlendirme so-
ruları oluşturulmuştur. Değerlendirme sorularına kurumların verdikleri yanıtlar çizel-
gesi oluşturulmuş ve uzman görüşleri ile verilere ağırlık katsayısı atanmıştır. Böylece, 
mükerrer üretim söz konusu olan verilere yönelik ihtiyaçlar sınıflandırılmış ve önce-
liklendirilmiştir. 

MoSCoW Matrisi kullanılarak veri ihtiyacının önceliklerine göre sınıflandırılmasının 
akabinde sorumlu kurumları ile çalışılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
yaklaşımının tartışılması önerilmektedir. Bu çalışma, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi için hazırlanabilecek bir eylem planında öncelikli ele alınması gereken veri-
ler/kurumların tespit edilmesi için yol haritası oluşturabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: TUCBS, MoSCoW Matris, Coğrafi Bilgi Sistemleri, CBS Porta-
lı, Coğrafi Veri Altyapısı, Planlama
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TÜRKİYE’DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ 
CBS UYGULAMALARI İÇİN ANLAMI VE GÜNCEL 

ANALİZLERİ

Soner ÖZDEMİR1, Ayhan CİNGÖZ1, Bahadır AKTUĞ1, Mustafa KURT1,        
Yasin ERKAN1, Selçuk PEKER1 

1HGK, Harita Genel Komutanlığı, Jeodezi Dairesi, Dikimevi, Ankara, soner.ozdemir@hgk.msb.gov.tr

Birçok tektonik olgunun gerçekleştiği Anadolu ve çevresinde bugüne dek çok çeşit-
li tektonik ve jeodinamik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 1992-2011 yılları arasında 
elde edilen GPS verilerinin hız çözümü, Anadolu ve çevre bölgelerin tektonik yapısı 
hakkında bilgi vermektedir. Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif), 
70-90 km istasyonlar arası uzaklıkla homojen dağılımlı 146 istasyon ile benzeri bu-
lunmayan bir zamansal ve mekansal çözünürlük sağlamaktadır. Harita Genel Komu-
tanlığınca, TUSAGA-Aktif verilerinin analizi yoluyla Anadolu için yeni bir hız alanı 
belirlenmektedir. 

Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı (TUSAGA) ve TUSAGA-Aktif istas-
yonlarına ait veriler Harita Genel Komutanlığında değerlendirilmektedir. Bu çalış-
mada sabit GNSS istasyon verilerinin analizi ile elde edilen bulgular, TUTGA ve 
TUSAGA-Aktif’in de tanımlı olduğu Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF) 
ile ED-50 arasında iki (hücresel) ve üç boyutlu datum dönüşümü ile ilgili çalışmalar, 
dönüşüm parametreleri ve yerel Jeoit modelinin TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden 
sunulabilmesi olanakları ile sabit istasyon verilerine dayalı atmosferik uygulamala-
rından bahsedilmiştir. Dönüşüm çalışmaları sonucunda, sağ ve yukarı bileşenler için 
sırasıyla ±0.26 ve ±0.27 m duyarlık sağlandığı, üç boyutlu dönüşüm duyarlığının ise 
±1.1m civarında olduğunu görülmektedir.

TUSAGA-Aktif verileri ile birlikte, çeşitli projeler ve çalışmalar kapsamında farklı 
dönemlerde kurulan ve TUSAGA-Aktif sisteminden çok daha eski verileri bulunan 
istasyonlardan oluşan Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı (TUSAGA) verilerinin analizi de 
Harita Genel Komutanlığınca gerçekleştirilmektedir. Bu ağ 22 istasyondan oluşmakla 
beraber, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) tarafından Mar-
mara bölgesinde işletilen 10 istasyon ve Türkiye’de bulunan IGS (International GNSS 
Service) istasyonları ile birlikte bu sayı 35’e ulaşmaktadır. TUSAGA istasyonlarının 
uzun dönemli analizi, kabuk hareketlerini izlemek amacıyla bu ağın bir jeodezik kont-
rol ağı görevi görmesini sağlamaktadır.  
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WGS-84 ile Avrupa Datumu-1950 arasındaki yüksek duyarlıklı hücresel dönüşüm 
parametrelerinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından farklı projeler kapsamında ölçülen ve her iki datumda koordinatları bilinen 
noktalar derlenmiş, TUSAGA-Aktif sisteminin faal hale gelmesini müteakip, ihtiyaç 
duyulan bölgelerde yatay kontrol ağı noktaları Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) 
yöntemi ile ölçülmüştür. Proje kapsamında elde edilen ortak noktalar yardımı ile ilgili 
parametreler hesaplanmıştır. 

Dönüşüm parametleri ile yerel Jeoit modelinin TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden eş 
zamanlı olarak sunulmas ile ilgili geliştirme çalışmaları ise devam etmektedir. Ayrıca, 
atmosferik çalışmalar kapsamında; iyonosfer ve troposfer tabakalarından geçen GPS 
sinyallerine olan etkiler ve bu etkinin neden olduğu koordinat değişimleri ileri analiz 
teknikleri ile irdelenmek suretiyle iyonosferik gecikme miktarları, iyonosferdeki 
Toplam Elektron İçeriği (TEİ) ve troposfer tabakasındaki Yağışa Dönüşebilir Su 
Buharı (YDS) miktarı elde edilebilmektedir. Elde edilen veriler ihtiyaç duyan kamu 
kurum ve kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Harita Genel Komutanlığında, kullanılan topografik veri toplama setlerinin doğruluk 
araştırmaları gerçekleştirilmekte, TUSAGA-Aktif sisteminin doğruluğa yapabileceği 
katkı araştırılmakta, gerçekleştirilebilecek topografik uygulamalr konusunda 
araştırmalar yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: TUSAGA-Aktif, TUREF, Jeoit, Hız Alanı.
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CBS VERİ ALTYAPISI VE FOTOGRAMETRİ İLE 
İLGİLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Akın KISA1, Fatmagül BATUK2

1TKGM,2Yıldız Teknik Üniversitesi, akisa@tkgm.gov.tr

Teknolojinin hızla gelişmesi, her alanı etkilediği gibi fotogrametrik harita üretimini 
de olumlu yönde etkilemiştir. Önceleri analog fotogrametri yöntemleri ile yapılan de-
ğerlendirmeler daha sonra analitik yöntemlerle, son gelişmelerle birlikte sayısal dijital 
yöntemlerle yapılmaktadır. Gelişmeler sonuç ürünlerin daha hızlı, daha ekonomik, 
daha kaliteli olmasını sağlamıştır. Fotogrametrik harita üretim süreçleri de teknolo-
jik gelişmelere ayak uydurmuş, hızlı, ekonomik ve kaliteli üretime uygun bir yapıya 
gelmiştir. 

Genel olarak ele alındığında bir fotogrametrik harita üretiminde süreçler planlama 
ve arazi çalışmaları, fotoğraf çekimi, banyo ve baskı işlemleri, ölçü ve dengeleme, 
veri toplama ve sonuç ürünlerin elde edilmesi olarak belirlenebilir. Her bir aşama tek 
tek ele alındığında, farklı teknolojilerin kullanımı mümkün olmaktadır. Proje alanı 
ile ilgili olarak sayısal verilerin artması, servis edilmesi ve kullanılan yazılımların 
gelişimi ile planlama çalışmaları daha kolay yapılır hale gelmiştir. Özellikle arazi ile 
ilgili yükseklik modellerinin belirli bir doğrulukta üretilmesi ve bu verilerin kullanı-
ma açılarak kullanıcılar tarafından kolaylıkla erişilebilmesi ile birlikte, uçuş anındaki 
görüntü alım işlemlerinin simülasyonunun yapılabilmesini sağlamıştır. Uygun yazı-
lımlar kullanılarak yapılan planlama çalışmalarında değişik alternatiflerin araştırıl-
ması ve uygulamadaki aksaklıkların öngörülmesi kolaylaşmıştır. Ayrıca uçuş ile ilgili 
başka çalışmalar yapan ilgililerin de çalışmaları yaparken kullanabilecekleri sağlam 
bir altyapı elde edilmiştir. Yapılan planlama çalışmalarının arazide uygulanması olan 
yer kontrol noktalarının istikşaf ve tesis edilmesi ile ölçme ve değerlendirme işlemleri 
artık hem zaman hem de maliyet yönünden üreticilere yük olmaktan çıkmıştır. Fo-
toğraf çekimi sırasında kullanılan donanım ve yazılımlar, dijital teknolojinin en son 
aşamalarının fotogrametrik harita üretimindeki yerini ve önemini daha da artırmıştır. 
Sürekli olarak üzerinde çalışmalar yapılan uzay teknolojilerinde elde edinilen kaza-
nımlarının sektörün bu kanalına aktarılması ile ara ürünlerin bile çok rahatlıkla analiz 
işlemlerinde kullanılabileceği alanlar ortaya çıkartmıştır. Dijital ürünler banyo baskı 
işlemlerini ortadan kaldırmakla birlikte, sayısal görüntü işleme ve değerlendirme aşa-
malarını yerine getirmiştir. Ölçü ve dengeleme, veri toplama işlemleri donanım ve 
yazılımların uygulama kolaylığının artırılması ile uzman personel kullanımı ortadan 
kalkacak seviyeye gelmiştir.
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Üretim süreçleri teknolojinin imkanları geliştikçe değişmekte, bu değişimin doğal bir 
sonucu olarak da süreçlerde elde edilen ara ürünlerin kalitesi sonuç ürünün kalite-
si için daha da önem kazanmaktadır. Dijital fotogrametri ile ortofoto üretiminin her 
aşamasında ortaya konacak kalite gereksinimleri detaylı bir şekilde incelendiğinde 
ve irdelendiğinde, teknolojinin imkanlarının ne derece etkili olduğunu gözlemlemek 
mümkün olmaktadır. Ayrıca bu süreçlerin kalite kontrollerinin yapılması ile birlikte 
ortaya çıkacak ürünlerin coğrafi bilgi sistemlerine çok sağlam ve güvenilir bir altlık 
oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Klasik olarak üretilen fotogrametrik ürünler ye-
rine kalite kontrolünden geçirilmiş sayısal fotogrametrik ürünler, coğrafi bilgi sistem-
lerinin kullanıldığı her alanda temel altlık olarak kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi veri kalitesi, Fotogrametri, Harita üretimi, Kent Bilgi 
Sistemleri, Metaveri
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 TEKNİK	OTURUM	6
	 Oturum	Başkanı
	 Yrd.	Doç.	Dr.	A.	Faik	SESLİ	(HKMO	Coğrafi	Bilgi	Sistemleri
	 Komisyonu	Üyesi,	OMU)
 

MEKANSAL VE AĞ ANALİZ YÖNTEMLERİ 
İLE OPTİMUM TOPLU ULAŞIM (MİNİBÜS, 
OTOBÜS) POLİTİKALARINA DAYALI 
GÜZERGAH BELİRLENMESİ; KONYA 
ÖRNEĞİ
Emra	SERT,	Nurullah	OSMANLI,	Rezzan	ERUÇ

WEB TABANLI COĞRAFİ HARİTALAMA 
SERVİSLERİNİN KIYASLANMASI
Şevket	BEDİROĞLU,	Volkan	YILDIRIM,	Faruk	YILDIRIM

TARİHİ KENTLERE YÖNELİK WEB CBS 
UYGULAMASI; SAFRANBOLU ÖRNEĞİ 
Deniz	ARCA,	Çağlar	BAYIK,	Hayrettin	ACAR,	Mehmet	ALKAN,	
Dursun	Z.	ŞEKER

WEB TABANLI CBS KULLANILARAK 
TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: KONYA 
ÖRNEĞİ
S.Savaş	DURDURAN,	Fatih	SARI,	Ali	ERDİ,	Cevdet	ALKAYA
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MEKANSAL VE AĞ ANALİZ YÖNTEMLERİ 
İLE OPTİMUM TOPLU ULAŞIM (MİNİBÜS, 

OTOBÜS) POLİTİKALARINA DAYALI GÜZERGAH 
BELİRLENMESİ; KONYA ÖRNEĞİ 

Emra SERT1, Nurullah OSMANLI1, Rezzan ERUÇ1

1Konya Büyükşehir Belediyesi, emrasert@gmail.com

Toplu ulaşım planlaması temelde kent sakinlerinin ihtiyaçları ve yerel yönetimlerin 
öngördüğü ulaşım işletme kararları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu iki dayanak 
noktasına göre gerçekleştirilen toplu ulaşım planlaması küçük ölçekli yerleşimlerde 
ihtiyaca cevap verebilecek yapıda yer alırken büyük ölçekli yerleşimlerde kontro-
lün tam olarak sağlanamaması, ilave araç ve sefer sayıları ile ulaşılabilirlik açısından 
sorunlu bölgelere çözüm üretilmesi neticesinde ekonomik kayıpların yaşanmasını 
beraberinde getirmektedir. Büyük ölçekli yerleşimlerde bilimsel çözümler ile ortaya 
konulmayan toplu ulaşım politikaları, ilgili ekonomik kayıpların artmasını ve berabe-
rinde işleyen fakat kamunun ekonomik açıdan zarar ettiği neticeleri ortaya çıkarmak-
tadır. Bu bildiri ile mevcut toplu ulaşım hatlarından hareketle mekânsal veri altyapısı-
na bağlı olarak gerçekleştirilen analizler ile toplu ulaşım politikalarının asgari ölçüde 
belirlenmesi ve bu politikalar doğrultusunda alternatif güzergâhların oluşturulması 
amaçlanmıştır.

Ülkemizde hızlı nüfus artışı ile birlikte motorlu taşıt sahipliliğinde meydana gelen 
artış ulaşımı kentlerin birincil sorunu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Gelişim süre-
cinde ise kentlerin ulaşım ihtiyaçlarını konumsal/mekânsal referanslı veriler ışığında 
çözümlemek gerekliliği reel sonuçlara ulaşmak açısından kaçınılmazdır. Toplu taşım 
konusunda ulaşım ihtiyacını özel araç kullanımından uzaklaştırmakta sorunun çözü-
münde ana hedefler arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmak ise çözümlemede 
kullanılan verilerin gerçek veriler olmasından ve hız -zaman ölçütlerini de kullan-
maktan geçmektedir.

Çalışma politika belirleme açısından iki başlıkta ve sistemde ele alınmıştır. Birinci 
başlık altında toplu ulaşımda �minibüs� taşımacılığı üzerinden hareket edilmiş olup 
mevcut minibüs güzergâhları üzerinde yaşayanların; kişi bazında yeterlilik düzeyle-
rini analiz etmek ve alternatif güzergâhları sunmak amaçlanmıştır. Mevcut minibüs 
hatları veri tabanın da ayrı ayrı tanımlanmış, Hatların öznitelik bilgileri veritabanına 
işlenmiştir. Çalışma için binaların coğrafi konumları ve binalar da yaşayan kişi sayıla-
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rı bina verisi olarak kullanılmıştır. Güzergâhlarda 300 metrelik yürüme mesafesi hiz-
met mesafesi olarak varsayılmıştır. Belirlenen 300 metrelik mesafeye göre düz mesafe 
analizi yöntemi ile mevcut hatlar analize girmiştir. Analiz sonucu yeniden sınıflandı-
rılmıştır. Sınıflandırma sonucu 300 metrelik mesafe içerisinde binalar, hizmet alma 
derecelerine ayrılmıştır. Belirlenen mesafenin dışında kalan binalar ise toplu ulaşım 
hizmetinden yararlanamayan nüfus olarak belirlenmiştir. Yararlanamayan nüfusun 
yoğunluk analizi yapılarak öncelikle hizmet gitmesi gereken bölgeler kendi içlerinde 
en yakın hatlar ile analiz edilmiş ve alternatifler sunulmuştur.

İkinci başlık içerisinde toplu ulaşımda otobüs taşımacılığına yönelik politika belirleme 
sürecinde toplu ulaşımın en önemli girdilerinden birisi olan ulaşım talepleri haricinde 
mekânsal fonksiyonlar, imar planı ve ulaşılabilirlik ölçütler mekânsal tabanlı analiz-
ler girdi parametresi şeklinde kullanılarak ağ analizleri ile ilişkilenmesi sağlanmıştır, 
bu yöntem ile oluşturulan sentez modeli ile toplu ulaşım güzergâhlarının mekânsal 
analiz kriterlerine göre belirlenmesi, toplu ulaşım planlamasında kullanılması gerekli 
verilerin çeşitlendirilmesi gerektiği, mevcut işleyen hatlar ve sefer sayılarına kıyas ile 
oluşan durumun ekonomik olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Bildirinin amacı; sadece kent sakinlerinin taleplerine veya yerel yönetimlerin almış 
olduğu ulaşım işletme kararlarına göre toplu taşımın işletilmesi değil, işletim sürecin-
de mekânsal analiz yöntemleri ile gerekli ulaşım kararlarının bilimsel olarak belirlen-
mesi ve işletim sürecine gerekli katkının sağlanmasıdır. Bu şekilde toplu ulaşımın; 
işletim, bakım ve kullanım süreçlerinin mekansal analiz yöntemleri ve çaprazlama 
yöntemleri ile daha etkin politikaların oluşması sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Ağ analizi, Konumsal analiz, Mekansal analiz, Ulaşım, Çok 
ölçütlü karar verme
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WEB TABANLI COĞRAFİ HARİTALAMA 
SERVİSLERİNİN KIYASLANMASI

Şevket BEDİROĞLU1, Volkan YILDIRIM1, Faruk YILDIRIM1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Bölümü, s_bediroglu@hotmail.com

Internet bağlantı hızlarının (ADSL ,VDSL, 3G) giderek artması ve dünyanın her 
yerinde internete erişilebilir olması, birçok işlem ve hizmetin Web tabanlı servisler 
üzerinden istenilen zamanda, ucuz ve kolay bir şekilde sunulabilmesini mümkün kıl-
mıştır.
 
Yeni nesil tablet PC lerde, netbooklarda, ve hatta cep telefonlarından bile bu hizmetle-
re kolayca erişim sağlanmakta bu cihazlarda hiçbir veri yazılım vb. yüklü olmaksızın 
sadece internet aracılığıyla bu servisler kullanılabilmektedir.
 
Gelişen bu web tabanlı servislerden birisi de web tabanlı coğrafi haritalama ser-
visidir. Microsoft , Google , Apple, MapSuite, Poly9 gibi çok sayıda büyük firma 
ciddi bütçeler harcayarak bu alana yönelmekte ve farklı hizmetlerle kullanıcıla-
rının karşısına çıkmaktadır. Hizmet veren firma sayısının çok olması doğal ola-
rak bu alanda bir rekabete ve sunulan hizmetlerde kabiliyet açısından çeşitliliklere 
yol açmaktadır. Sektördeki firmaların farklı olmasından dolayı ; hangi vektör veri 
tiplerini(nokta,çizgi,poligon) destekleyebildiği hangi vektör formatlarını(.shp, .dxf, 
.tab vb..) destekleyebildiği, hangi raster veri formatlarını(.img, .tif, .png) açabilme-
si hatta değiştirmeye, kaydetmeye imkan verebilmesi hizmeti sunan firmalara göre 
değişmektedir.Bazı siteler coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri 
olan Öznitelik veriler üzerinde sorgulama ve değiştirmeye imkan vermekte bazıları 
vermemektedir, ayrıca coğrafi analizler(buffer, intersect ,overlay vb..) de artık web 
üzerinden kolayca yapılabilmeye başlamıştır.Internet alanında yeni gelişen bulut 
bilişim (Cloud Compting) teknolojiside bu sektörlerde yerini almaya başlamıştır. 
Çok farklı alanlarda kullanım olanağı bulan internet CBS günümüzde ulaşım, alışve-
riş, kargo ve trafik hizmetleri, en uygun yer seçimi , turizm danışma, harita veya coğ-
rafi bilgi sorgulama, yer bulma gibi maksatlarla kullanılmaktadır. Ayrıca birçok amaca 
uygun olarak daha geliştirilebilir kullanım şansı tanımakta ve her alanda uygulama 
olarak yerini alabilecek durumdadır. [Hanedan,2005 ]
 
Verilerin sık sık değiştiği ve güncel coğrafi veriyi herkese kısa sürede ulaştırmanın 
kaçınılmaz olduğu durumlarda gerçek zamanlı internet CBS etkin bir şekilde kulla-
nılabilir. Gerçek zamanlı internet CBS de algılayıcılardan veya gerçek dünya kay-
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naklarından anlık olarak elde edilen coğrafi veri bilgiye dönüştürülür ve kullanıcılara 
sunulur. [Hanedan,2005 ]
 
Bu çalışmada yapılacak olan şey; birbirinden farklı olan bu web servislerinin birbir-
lerine göre olumlu olumsuz yönlerinin irdelenmesi , servislerin pazardaki en güncel 
halleriyle birbiriyle kıyaslanıp sonuçların raporlar ve tablolar şeklinde sunulması ola-
caktır. Böylelikle, konuma dayalı herhangi bir mühendislik projesinde görev yapan 
bir mühendis, bu sistemleri kullanmadan önce bu kıyaslamalardan faydalanılarak 
boşa zaman, emek kaybetmeden doğrudan kendisi için en uygun olan sistemi seçip 
kullanacaktır.
 
Uygun sistem seçilip , veritabanınızdaki verileri web servislerine yüklerken veya bu 
sistemlerden birbirine geçiş söz konusu olduğunda en önemli sorunlardan biri Pro-
jeksiyon sorunu olmaktadır. Bölgelerin haritalanmasında kullanılan datumlar, projek-
siyon tipleri ve dönüşüm parametreleri de üzerinde durulması gereken hususlardır 
çünkü çok farklı sistemler mevcuttur.
 
Sonuç olarak web tabanlı coğrafi haritalama servislerinin en etkin bir şekilde kulla-
nılabilmesi için verinin oluşturulmasından sunulmasına kadar yapılması gerekenler 
ayrıntılı bir şekilde izah edilecektir.

Anahtar Kelimeler :Web/Internet CBS, Mobil CBS, Uygulama geliştirme, Cloud 
Computing, Projeksiyon Tipleri
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TARİHİ KENTLERE YÖNELİK WEB CBS 
UYGULAMASI; SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Deniz ARCA1, Çağlar BAYIK1, Hayrettin ACAR1, Mehmet ALKAN1,            
Dursun Zafer ŞEKER2

1ZKÜ,2İTÜ denizkayabasi86@hotmail.com

Ülkelerin tarihi miras alanları; turizm, ülkenin tanıtımı ve ekonomik kazanım gibi bir-
çok açıdan oldukça büyük önem taşımaktadırlar. Türkiye, tarihi eserlerinin zenginliği 
bakımından oldukça şanslı sayılabilecek ülkelerden biridir. Tarihi ve kültürel mirasa 
sahip olmanın yanında çok daha önemli olan bunları korumak, yaşatmak ve gelecek 
kuşaklara aktarabilmek çok daha önemlidir. Bu düşünceden haraeketle, UNESCO 
dünya ülkelerine yardımcı olmak amacıyla önemli tarihi miras alanlarını dünya tarih 
mirası listesine almaktadır. Buradaki amaç ülkelerin tarihi yapılarını korumasına des-
tek vererek bu mirasının korunmasına yardımcı olmaktır. Ülkemizde bulunan dokuz 
tarihi yerleşke UNESCO koruması altında bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi de 
Safranbolu tarihi kentidir. Safranbolu tarihi kenti geleneksel Türk toplum yaşamının 
özelliklerini yaşatan, tarihi ve kültürel eserlerini sunan örnek bir kenttir. Safranbo-
lu, bugün kent ölçeğinde en iyi korunan yer olarak anılmaktadır. Bu başarısı kente 
“Korumanın Başkenti” unvanını kazandırmıştır. Tarihi eserlerin dokümantasyonunun 
çıkarılması ve kayıt altına alınması tarihi eserlerin yaşatılmasında oldukça önemlidir. 

Safranbolu, çok eskilere dayanan bir tarih ve kültür birikiminin ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinde elde edilen ekonomik zenginliğin ürünü-
dür. İlçede, yaklaşık 1300 tanesi koruma altında olan sayısız kültürel eser bulunmak-
tadır. Bu rakam tüm ülkede koruma altına alınmış toplam elli bin kadar eserin önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran 
en önemli unsur geleneksel Türk mimarisi tarzındaki Safranbolu evleridir. Safranbolu 
evleri, yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya 
devam eden en önemli yapı taşlarıdır.

Bu çalışmada, TUBİTAK tarafından desteklenen “Kültürel Mirasın Kaydı, Analizi, 
Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilme-
si, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti” başlıklı araştırma projesi kapsamında 
gerçekleştirilen Web tabanlı CBS çalışmaları ele alınmıştır. Web tabanlı CBS uygula-
maları ile kullanıcılar ihtiyaç duydukları verilere ve haritalara kolayca ulaşabilmekte 
ve kendi sistemlerine aktararak çalışabilmektedirler. Bilgi çağı olarak nitelendirilen 
ve birçok teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde internet, bilgiye en kısa ve 
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etkili biçimde ulaşma yöntemi olmuştur. İnternet, uygulamalarda konumsal bilgiyi 
kullanma şekline yeni bir boyut getirmiş ve haritacılık uygulamaları web üzerinde 
etkin olmaya başlamıştır. İnternet CBS olarak adlandırılan Web CBS ile konumsal 
bilgi ve harita servislerinin, internet aracılığı ile diğer kullanıcılara aktarımını ve pay-
laşımını sağlamaktadır. Bu şekilde geleneksel CBS’de yaşanan, elde edilen verilerin 
tek bilgisayarda tutulması, güçlü donanım ve yazılıma ihtiyaç duyulması gibi sorunlar 
giderilmektedir. Web tabanlı CBS ile geleneksel CBS arasındaki farklılıklar; kullanı-
cı ara yüzlerindeki değişiklikler, erişim kolaylığı, veriyi depolama ve etkin biçimde 
kullanma konularında kendini göstermektedir. Kullanıcılar elde etmek istedikleri ve 
farklı bir platformda olan bilgilere internet aracılığıyla ulaşabilmekte, sistemdeki ve-
rilere bağlı olarak çeşitli sorgulamalar yapabilmektedirler.

Çalışma kapsamında Safranbolu’da tescilli 1300’e yakın tarihi binaların bilgilerinin 
çıkarılması, harita bilgilerinin oluşturulması, resimleri çekilerek veri tabanında temsil 
edilmesi ve 3B modelleme gerçekleştirilmesi ve sonunda elde edilen verilerin tasarla-
nan web tabanlı CBS ortamında internet üzerinden sunulması sırasında gerçekleştiri-
len çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar detaylı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler :Web/Internet CBS, Kültür ve tabiat varlıkları yönetimi, 3B, Saf-
ranbolu, CBS
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WEB TABANLI CBS KULLANILARAK TRAFİK 
KAZALARININ ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ

S.Savaş DURDURAN1, Fatih SARI1, Ali ERDİ1, Cevdet ALKAYA2

1Selçuk Üniversitesi,2Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, fatihsari@selcuk.edu.tr

Günümüzde trafik sorunu birçok şehir merkezinde yönetilmesi ve çevresel etkenleri 
ile göz önüne alınması gereken bir hale gelmiştir. Özellikle şehir merkezinde meydana 
gelen kazalar irdelendiğinde şehircilik ve planlama hatalarının, belirli noktalarda ka-
zaların yoğunlaşmasına neden olduğu görülmektedir. Trafik kazalarına neden olabile-
cek temel etkenleri ortaya çıkartmak için kaza anındaki çevresel etkenlerin ve kazanın 
öznitelik bilgilerine ait verilerin düzenli bir şekilde tutulması Coğrafi Bilgi Sistemleri 
içerisinde analiz edilmesi için en önemli etkendir. Doğru sonuçlara doğru veri setleri ve 
doğru analiz yöntemleri ile ulaşılabildiği gerçeği göz önüne alındığında hassas ve doğ-
ru veri setlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaşamsal fonk-
siyonların sağlanmasında kurumların ve organizasyonların gerçekleştirmekle sorumlu 
oldukları projelerde hızlı ve doğru karar verebilmenin gerektirdiği acil durum yönetim-
lerinde verinin paylaşımı ve doğru verinin kullanılmasının önemi açıkça görülmektedir.  
Bu kapsamda internet teknolojisinde yaşanan kayda değer gelişmeler göz önüne alın-
dığında İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri kavramının organizasyonların bilgi-
yi kullanma ve sunma arayışlarına yeni bir boyut getirmiştir. Bilginin güncellenmesi, 
anlık paylaşım ve hızlı kullanımını gerektiren durumlarda ürettiği çözümler nedeniyle 
tercih sebebi haline gelmesi, trafik kaza verilerinin saklanması ve sunulması adına da 
çözüm önerileri üretmesi muhtemel bir yapı olduğu fikrini öne sürmektedir. Mevcut 
duruma bakıldığında trafik kazalarının tutanakları kağıt altlıklar üzerine tutulmakta 
ve bu tutanaklar sonrasında bilgisayar ortamındaki veritabanlarına kaydedilmektedir. 
Genel olarak kurum bünyesinde gerçekleştirilmekte olan analiz, raporlama ve araş-
tırma sonuçları genel olarak sayısal sonuç bazında kalmakta, kazaların yoğunlaştığı 
yerler ve çevresel faktörlerin incelenmesi esnasında ise haritalardan tam olarak fayda-
lanılamadığı görülmektedir. Bu nedenle kazaların mekan ile ilişkisi ortaya konulama-
makta sadece nicel olarak sonuçlar elde edilmektedir. Kazaların çevresel faktörleri ile 
birlikte incelenerek kaza nedenlerinin araştırılmasında harita altlıklarının kullanılabil-
mesi için verilerin harita servisleri ile sunulabilir hale getirilmesi düşünülmektedir. Bu 
çalışmada Konya ili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 
2008-2010 yılına ait kaza tutanakları incelenerek verilerin toplanması, saklanması ve 
analizlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara İnternet Tabanlı Coğra-
fi Bilgi Sistemleri kullanılarak bir yapı önerilmiştir. Kaza verileri kağıt ortamlardan 
Coğrafi Bilgi Sistemleri bünyesine aktarılması ve bunun sonrasında internet uygula-



94
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

malarında kullanılabilirliğini sağlamak için harita sunucularına aktarılması amacıyla 
belirli standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Google Maps ha-
ritası ile kaza anına ait öznitelik verileri ilişkilendirilerek Konya ili için güncel trafik 
kazalarına ait internet tabanlı bir harita altlığı oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylece 
kaza verilerine hem sözel olarak hem de harita üzerinde görsel olarak ulaşılması sağ-
lanmış olmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda veriler ShapeFile olarak kaydedilmiş 
ve GeoServer yazılımı yardımıyla veriler yıllık bazda sunulmuştur. Oluşturulan inter-
net uygulaması sayesinde kazalar hem kazaların harita altlığı üzerinde gösterilmesi 
hem de konumsal analizlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Web/Internet CBS, Mekansal analiz, Açık kaynak kodlu CBS, 
Web servisleri, Coğrafi veri altyapısı
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	 Oturum	Başkanı
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	 Can	Ünen	(İTÜ)	
 
 
 
 XIII. OTURUM
	 PARALEL	OTURUM:	Afet	Yönetimi	ve	CBS

 TEKNİK	OTURUM	7
	 Oturum	Başkanı
	 Prof.	Dr.	N.	Necla	ULUĞTEKİN
	 (HKMO	Kartografya	ve	Mekansal	Bilişim	Komisyonu	Başkanı,	İTÜ)
 

CBS`DE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR 
DİNAMİĞİ TABANLI RİSK 
SİMÜLASYONLARI VE YÖNETİMİ
Ahmet	E.	KARKINLI,	Tuba	KURBAN,	Abdüsselam	
KESİKOĞLU,	Erkan	BEŞDOK

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ 
KAPSAMINDA SAMSUN 112 ve 110 
ÇAĞRILARI ve HİZMET İSTASYONLARININ 
KONUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Aziz	ŞİŞMAN,	Yunus	LİVAOĞLU,	Ege	ŞENER
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HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ 
HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
Pemra	KUMTEPE,	Yıldız	NURLU,	Türkan	CENGİZ,	Emine	
SÜTÇÜ

ZONGULDAK KENT MERKEZİ’NİN CBS İLE 
AFET RİSK ANALİZİ 
Deniz	ARCA,	Hülya	KESKİN	ÇITIROĞLU,	Hakan	Ş.	
KUTOĞLU,	Ömer	F.	ÇAPAR,	Murat	ARSLANOĞLU
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CBS`DE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ 
TABANLI RİSK SİMÜLASYONLARI VE YÖNETİMİ

Ahmet Emin KARKINLI1, Tuba KURBAN1, Abdüsselam KESİKOĞLU1,       
Erkan BEŞDOK1

1Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, aekarkinli@erciyes.edu.tr

Sosyal yaşamı ve ekonomik düzeni bozacak herhangi bir afet meydana gelmeden 
önce, olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve afetin olumsuz etkilerini en az 
zararla atlatma amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı “Afet Öncesi” aşaması, afet ve 
risk yönetimi süreci faaliyetlerinin ilk aşamasını teşkil etmektedir. Afet öncesi aşa-
mada, en önemli görev olası risklerin ve risk kapsamında etkilenebilecek alanların 
belirlenmesidir. Buna bağlı olarak riskin ortadan kaldırılamadığı durumlarda kaybın 
en aza indirilebilmesi için önlemlerin alınması gerekmektedir. Afet durumunda etki-
lenebilecek yerlerin tespitinde gerçeğin bir benzetimi olan bilgisayar simülasyonları 
kullanılabilir. Bu simülasyonların gerçekçi olarak yapılabilmesi için bilimsel bir alt 
yapı kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulan bilimsel alt yapı hesaplamalı akışkanlar dinami-
ği konusuna girmektedir 
 
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hareket halindeki akışkan davranışlarının sayısal yön-
temlerle kavranılmasını ve analiz edilmesini konu alan, matematik ve fizik temelli bir 
bilim dalıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Akışkanlar Mekaniği konusunun bir 
alt dalı olarak günümüzde değerlendirilmektedir. Mekanik ise genel olarak, bir cismin 
bir cisme göre hareketini, zamana bağlı olarak, hareketi doğuran sebeplerle inceleyen 
bir bilim dalıdır. Gaz ve sıvılar ortak özellikleri nedeniyle akışkanlar olarak sınıflandı-
rılmakta ve akışkanlar mekaniğinde bu akışkanların denge halleri, hareketleri ve temas 
halinde oldukları katı cisimlerle etkileşimleri incelenmektedir. Hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği kullanılarak, sıvı ve gaz hareketlerine bağlı afetler, gerçek Dünya’ya ait veri-
lerle simüle edilebilir. Böylelikle meydana gelebilecek felaketler bilgisayar ortamında 
canlandırılarak afet öncesi aşamada yapılması gereken, afetten etkileneceklerin belir-
lenmesi ve gerekli önlemlerin alınması bilimsel analizlere dayanarak yapılabilecektir.  
Konuma bağlı verilerle akışkanlar dinamiği analizlerinin, coğrafi bilgi sistemlerine 
entegrasyonu sağlanarak yangın, sel, heyelan, volkanik hareketler gibi doğal fela-
ketler için risk haritalarının hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması ve acil durum 
eylem planlarının yapılması mümkün olabilmektedir. Çeşitli mühendislik alanların-
da, farklı uygulamalarda karşılaşılan rüzgâr akışının, 3 boyutlu topografya üzerinde 
simülasyonun gerçekleştirilebilirliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile sağlanabil-
mektedir. Rüzgar akışı ve türbülans simülasyonunun, topografya üzerinde uygulana-
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bilmesi, şehir gelişim alanlarının belirlenmesi, rüzgar panelleri için uygun yer tespiti, 
tarım için uygun alanların belirlenmesi, volkanik hareket veya yangın gibi durum-
larda dumandan etkilenecek bölgelerin tespiti ve çeşitli risk analizleri gibi konularda 
kullanılabilmektedir.
 
Bu çalışmada, Kayseri ili şehir merkezi ve Erciyes Dağı’nı kapsayan, yaklaşık 3600 
km2 lik bir alanın SRTM ( Shuttle Radar Topography Mission) verisinden üretilmiş 
arazi modeli üzerinde, sonlu hacimler metodu ve k-epsilon türbülans modeli kullanı-
larak akışkanlar dinamiği analizleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında Kayseri ili gü-
neydoğusunda bulunan 1800 m yüksekliğe sahip Ali Dağ’ın yüzeyinde yangın senar-
yosu yapılmış, yangın sonucu oluşan dumanların, hâkim rüzgâr yönleriyle topografya 
üzerine dağılımı gösterilmiştir.
 
Çalışma sonucunda, belirlenen senaryo gereği çıkan yangın dumanlarının Kayseri ili 
üzerine dağılımı gösterilmiş ve riskli bölgeler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler :Afet, Görselleştirme, Risk tahmini ve analizi, Hesaplamalı Akış-
kanlar Dinamiği, Rüzgar Simülasyonu
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BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KAPSAMINDA 
SAMSUN 112 ve 110 ÇAĞRILARI ve HİZMET 

İSTASYONLARININ KONUMLARININ 
DEĞERLENRİDİRİLMESİ

Aziz ŞİŞMAN1, Yunus LİVAOĞLU2, Ege ŞENER2

119 Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü,2Harita Mühendisi, asisman@omu.edu.tr

İnsanlık tarihini şekillendiren ve yön veren pek çok önemli olay sayılabilir. Bunların 
bir kısmı zihinlerde heyecan mutluluk ve gurur oluştururken, bir kısmı da derin üzün-
tü ve hatta pişmanlıklar meydana getirmektedir. Zihinlerden silinmeyen ve üzüntü ve 
bazen pişmanlıklarla anılan olaylardan olan doğal ve insan kaynaklı afet ve felaketler 
kayıt altına alınan tarihin başlangıcından günümüzde kadar pek çok kez, farklı zaman-
larda fakat yaklaşık olarak belirli yerlerde olagelmektedir.
  
Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere iki temel grupta toplanmaktadır. Doğal 
afetler; deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, 
hortumlar, yangınlar vb. olarak sıralanabilir. İnsan kaynaklı afetler ise; nükleer, biyo-
lojik, kimyasal kazalar vb. olarak sayılabilir.
  
En genel tanımıyla fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal günlük 
yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal veya insan 
kaynaklı olaylar afet olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 
doğal veya insan kaynaklı bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplu-
lukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyet-
lerini bozarak veya kesintiye uğratarak etkilemesi gerekmektedir. Özetle afet; doğal 
ve insan kaynaklı olan ve yukarıda sayılan olaylar değil bu olayların doğurduğu so-
nuçlardır. 
 
Günümüzde afet yönetimi olarak kavramsallaştırılan ve afetlerin önlenmesi ve zarar-
larının azaltılması amacıyla yapılması gereken çalışmaların bütünü olarak tanımlanan 
eylem, afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gereken işlemleri 
tanımlar. Afet yönetimi, afetlere karşı hazırlıklı olunması ve afet anında hızlı ve etkili 
bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütüle-
bilmesi için toplumun tüm imkan ve kaynaklarının afet öncesi ve afet sonrasında iyi 
yönlendirilmesini hedefleyen bir kavramdır.
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Afetlere ilave olarak kişinin yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine ve hat-
ta durmasına sebep olan sağlık sorunu, ev kazaları, iş kazaları, trafik kazaları, yangın, 
saldırı vb. birçok durum acil durum olarak kabul edilmektedir. Dünyada ve ülkemiz-
de trafik kazaları ve kardiyovasküler sistem hastalıklarına bağlı acil durumlar ölüm 
nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
kaza ve yaralanmalarda meydana gelen ölümlerin % 10.0’unun ilk 3-5 dakikada, % 
54,0-60,0’ının ilk 30 dakikada meydana geldiği tespit edilmiştir. Olay yerindeki ilk 
müdahalenin yetkili kişilerce yapılması, uygun ve hızlı taşıma yöntemleriyle ölüm 
ve sakatlık oranının büyük ölçüde azalacağı anlaşılmıştır. Bu durum pek çok ülkede 
sistemli bir ilk ve acil yardım organizasyonunun kurulmasına zemin hazırlamıştır.
 
Bu çalışmada, Samsun ili Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2010 yılı içerisinde 
gerçekleşen 110, 112 çağrıları belirlenmiştir. Daha sonra coğrafi bilgi sistemlerinin 
imkan ve kabiliyetleri kullanılarak bu çağrılara ilgili ilk ve acil yardım istasyonlarının 
konumlarına bağlı olarak olaylara müdahale kabiliyetleri irdelenerek mevcut durum 
hakkında belirlemeler yapılmış ve farklı konularda hizmet veren bu istasyonların bü-
tünleşik afet yönetimi kapsamında tek bir çatı altında toplanabilmesi için belirlemeler 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Afet, Acil durum yönetimi, Kriz yönetimi, 112, 110
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HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ 
HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Pemra KUMTEPE1, Yıldız NURLU2, Türkan CENGİZ2, Emine SÜTÇÜ2

1Jeoloji Mühendisleri Odası,2MTA GN. MÜD. CBS UY. BİRİMİ, pemra@mta.gov.tr

Doğal afetler nedeni ile Dünya’da ve Türkiye`de çok sayıda insan can ve mal kaybına 
uğramaktadır. Heyelan da bu doğal afetlerden birisidir. Ayrıca heyelanlar can ve mal 
kaybının yanısıra tarımsal ve ormanlık alanlara, akarsulara ve sanayi bölgelerine de 
dolaylı olarak zarar vermektedir (Schuster ve Fleming, 1986). Heyelan ve potansi-
yel heyelan alanlarını içeren heyelan duyarlılık haritaları bölgenin arazi kullanımı ve 
kentsel planlamasının yapılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Sinop 
Güneybatısı’nda yeralan 1/25.000 ölçekli E34a1 paftası için duyarlılık haritasının 
oluşturulması amaçlanmıştır. Heyelan duyarlılık haritalarının oluşturulmasında fre-
kans oranı metodu kullanılmıştır. Değerlendirmelerde bölgeye ait jeoloji, eğim, ya-
maç yönelimi, yamacın eğriliği, yola uzaklık, faya uzaklık, dere yatağına uzaklık ve 
bitki örtüsü verileri kullanılmıştır.

Dünya’nın çeşitli yerlerinde yapılan heyelan duyarlılığının tespitine yönelik çalışma-
larda “geçmiş, günümüzün ve geleceğin anahtarıdır” (Carrara, 1995) ilkesi benimsen-
miştir. Bu anlamda geçmiş heyelanların özelliklerinin gelecek heyelanların tahminin-
de belirli rol oynamaktadır. Heyelan zararlarının azaltılmasında bölgenin heyelan en-
vanterinin ve heyelan özelliklerini yansıtacak bir veri tabanının oluşturulması önemli 
bir yer tutar. MTA Genel Müdürlüğü 1997 yılında bölgesel ve ulusal ölçekte heyelan 
envanter haritalarının üretilmesi amacıyla `Türkiye Heyelan Haritası Projesi`ni baş-
latmıştır. Bu proje kapsamında tüm Türkiye`ye ait 1/500.000 ölçekli paftaların heye-
lan haritaları tamamlanmıştır. Bununla birlikte son yıllardaki bilgisayar teknolojileri 
gelişimine paralel olarak heyelan risk değerlendirmelerine temel oluşturan duyarlılık 
haritalarının hazırlanması çalışmalarında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. He-
yelan duyarlılık haritalarının hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı 
önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde heyelan tehlike haritalarının 
oluşturulması için birçok metod önerilmiştir. Bunlar genel olarak nitel ve nicel olmak 
üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Nitel yaklaşımlar, daha çok uzman kişinin görüşüne 
bağlı olarak çalışma alanında yapılan arazi incelemeleri sonucu ya da heyelanı etki-
leyen faktörlerin indeks haritalarının birleştirilmesini esas alırlar (Erener ve Lacasse, 
2007). Buna karşın nicel (kantitatif) veya istatistiksel değerlendirmeleri temel alan 
sınıflamaların sonuçları nitel gözlemlere oranla daha az hata içerirler. Çünkü istatis-
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tiksel değerlendirme, sahada mevcut heyelanların hangi birimlerin içerisinde dağılım 
gösterdiğini ortaya koymaktadır (Gökçeoğlu ve Ercan, 2001). Nicel metod uygulama-
sı sonrası elde edilen haritalar genellikle heyelan duyarlılık haritalarıdır (Carrara ve 
Merenda, 1976; Anbalagan, 1992; Soeters ve Van Westen, 1996; Wachal ve Hudak, 
2000; Van Westen ve diğ., 2003; Erener ve Lacasse, 2007’den).

Bu çalışmada, heyelan duyarlılık analizlerinin yapılmasında tek değişkenli olasılık 
analizine dayanan frekans oranı metodu kullanılmıştır. Frekans oranı metodunda he-
yelan lokasyonları ile heyelanı etkileyen faktörlerin mekansal ilişkisi ve bu faktörlerin 
her bir kategorisi için frekans değerleri CBS araçları kullanılarak hesaplanmaktadır. 
Bu ilişkiler üst üste çakıştırma işleminde her bir faktörün değerlendirilmesinde kul-
lanılmaktadır. Faktörlerin dereceleri daha sonra heyelan duyarlılık indeksi ve harita-
sı oluşturulmak için toplanmaktadır (Erener ve Kaynia, 2007). Yamaç eğimi, yamaç 
yönelimi, yamaç eğriliği, bitki örtüsü indeksi, litoloji, faya uzaklık, akarsu ve yola 
uzaklık parametreleri heyelanı etkileyen faktörler olarak bu çalışmada kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Jeoloji, Afet, Harita üretimi, CBS, Heyelan
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ZONGULDAK KENT MERKEZİ’NİN CBS İLE AFET 
RİSK ANALİZİ

Deniz ARCA1, Hülya KESKİN ÇITIROĞLU1, Hakan Şenol KUTOĞLU1,       
Ömer Faruk ÇAPAR1, Murat ARSLANOĞLU2

1ZKÜ,2Harita Genel Komutanlığı, denizkayabasi86@hotmail.com
 
Çağımızda bilgisayar teknolojilerinde olan hızlı gelişmelere paralel olarak gelişen bir-
çok modern teknoloji arasında coğrafi bilgi sistemleri (CBS) pek çok alandaki veriyi 
bütünleştirebilme özelliği ile afet risk analizlerin yapılacağı bilgisayar destekli bilgi 
yönetim aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri; yeryüzüne ait her 
türlü verinin, mekan ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu ve-
rilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbirleri 
ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik 
ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Bu hali ile CBS, 
sadece çeşitli verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanması değildir. CBS’yi 
diğer veri tabanı sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, tüm verileri yeryüzündeki 
ait oldukları mekana bağlı olarak depolaması ve bunlar arasında çok çeşitli mekansal 
ilişkilendirmeler, yani çeşitli analizler yapılabilmesine imkan tanımasıdır. İşte; bu çok 
çeşitli analizlere ve sorgulamalara imkan tanıyan ve tüm sonuçların ve verilerin, alan-
la ilişkili vaziyette, harita şeklinde görüntülenmesine olanak tanıyan CBS, afetlerle 
ilgili araştırmalarda ve afet yönetimi ile ilgili tüm çalışmalarda kullanılabilecek en 
önemli bilgi sistemini oluşturmaktadır.

Zonguldak kent merkezinde arazi yapısı oldukça sarp ve bozuktur. Tüm Karadeniz 
Bölgesi’nde olduğu gibi burada da dağlar ve tepeler denize paralel yükselmektedir; 
ancak diğer yerlerden farklı olarak Zonguldak’ta topografya hemen deniz kıyısından 
itibaren sarp bir şekilde yükselmektedir. Bu bozuk topografya nedeniyle yakın ta-
rihimize kadar Zonguldak kent merkezinin kurulu olduğu coğrafyada herhangi bir 
yerleşim birimi oluşumuna rastlanmamıştır.

1800’lü yıllarda kömürün bulunmasıyla başlayan kentleşme sürecinde ne arazi koşul-
ları, ne yer altı kömür ocakları ne de jeomorfolojik özellikler dikkate alınmıştır. Oysa 
son jeolojik etütler, kentin karstik yapı bakımından ülkenin en zengin alanlarından 
birinin üzerinde kurulu olduğunu ve bazı yoğun yerleşim alanlarının zayıf zemin özel-
liği gösterdiğini ortaya koymuştur. 
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İnceleme alanında yer alan jeolojik birimler yaşlıdan gence doğru, Yılanlı, Alacaağzı, 
Kozlu, Karadon, İnaltı ve Kilimli formasyonları ile alüvyon, plaj çokelleri ve ya-
maç molozudur. İnceleme alanı içindeki litolojik birimlerin hidrojeolojik özellikleri 
incelenmis, jeolojik birimler hidrojeolojik özelliklerine göre geçirimsiz ve geçirimli 
birimler olarak hidrojeoloji haritası üzerinde gösterilmistir. İnceleme alanında egim 
dereceleri 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-45, > 45 olmak üzere 6 kategoriye göre arazi 
tanımları yapılmıstır

Afetleri önlemede ve ekonomik işlevler açısından gelecekte kullanıma açılacak ara-
zilerin planlamasında afet risk analizlerinin yapılması gereklidir. CBS tabanlı tahmin 
modelleme ile afet risk analizi için bütünleştirilmiş genel bir yapı sağlanır. Ve tüm 
araştırmalar afetlerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için ger-
çekleştirilir.
 
Çağımız dünyasında insan hayatının korunması mühendisliğin en kutsal görevlerin-
den biridir. Bu bağlamda insan can ve mal güvenliği göz önünde tutularak, şehirlerin 
mevcut durumunun ve gelecek planlamalarının afet riski bakımından modern mü-
hendislik araçlarıyla ele alınması gerekir. Bu çalışmada, Zonguldak kent merkezinin 
mevcut durumu topografik ve jeomorfolojik özellikler bakımından ele alınmış, bir 
Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımıyla afet risk analizi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Afet, Risk tahmini ve analizi, Jeoloji, CBS, Zonguldak
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ÖLÜ DOĞUMLARIN CBS İLE ANALİZİ VE 
YORUMLANMASI : KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ

Ozan ARSLAN1, Murat Selim ÇEPNİ1, Nilay ETİLER1

1Kocaeli Üniversitesi ozan601@yahoo.com

Dünyada gittikçe artan bir sağlık problemi olan ölü doğumlar, çeşitli ve değişen çev-
resel ve genetik parametrelere bağlı olarak yüksek oranlara ulaşmaktadır. Doğum son-
rası ölüm hızları azalırken ölü doğum (perinatal vb.) hızlarının artması ilginçliğini 
korurken, dünyada her yıl ortalama 3 milyonun üzerinde ölü doğum olduğu tahmin 
edilmektedir. Toplumsal ölçekte ölü doğum hızı, çocuk sağlığının göstergesi olmak-
tan çok ana sağlığının bir ölçütüdür. Ölü doğumlar, gebeliğin yirmi ikinci haftasından 
sonra meydana gelen intrauterin ölümlerdir. Perinatal dönemdeki ölümlerin nedenle-
ri çok farklı olmakla birlikte toplumun sosyoekonomik durumu, sağlık hizmetlerine 
ulaşımı ve sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlıdır ve toplumsal olarak ana sağlığı, 
doğum öncesi bakım ve doğum hizmetlerinin durumunu yansıtmaktadır. Son zaman-
larda Coğrafi Bilgi Sistemleri kamu sağlığı ve epidemiyoloji ile ilgili birçok araştır-
mada, planlama, yönetim ve karar alma süreçlerinde etkin biçimde kullanılmakta; 
sağlık sorunlarının bölgesel değişimini ve çevresel faktörleri inceleme, sağlık ser-
vislerinin kullanımı, vakaların coğrafik dağılımının incelenmesi ve haritalanması ile 
uygulamalarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli ilinde belli bir 
yıla ait ölüm doğum hızları ile dağılımlarının CBS ile konumsal analizinin yapılması 
hedeflenmiştir. Kocaeli ili, sanayiden kaynaklanan çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı 
illerden biri olması ve özellikle İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Dilovası ilçelerinde 
bu kirliliğin daha belirgin biçimde göze çarpması nedeniyle çalışma açısından ilgi çe-
kici olacağı düşünülmüştür. Çevreden kaynaklanan sanayi kirliliğinin anne karnındaki 
fetüse olumsuz etkileri olması sonucu doğumsal anomali ve bunun sonucunda da ölü 
doğumların ve erken neonatal ölümlerin artışı beklenebilir. Bu nedenle ölü doğum 
hızlarının coğrafik analiz ve yorumlanmasında CBS’den yararlanılması düşünülmüş 
ve ilçe bazında olmak üzere konuya ilişkin coğrafik ve sözel veriler Kocaeli İl Sağ-
lık Müdürlüğü’nden temin edilerek coğrafik veritabanı oluşturulmuştur. Sözkonusu 
veriler genel olarak, 2009 yılı boyunca aylık olarak Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi’ne bölgedeki tüm hastanelerden gönderilen doğum 
fişlerinden ölü doğumlara ait olanlarının incelenerek toplanmasıyla oluşturulmakta-
dır. Bu doğum fişlerinde bulunan doğum olduğu zaman (gün/ay/yıl olarak), gebeliğin 
miyadı (hafta olarak), ikametgâh adresi, annenin toplam gebelik sayısı yanında canlı 
doğum, ölü doğum ve düşük sayıları sayısı, annenin yaşı, babanın yaşı ve işi gibi bil-
giler değerlendirilmiştir. İlçe bazında sözkonusu yıla ait perinatal ölüm sayısı, doğum 
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ağırlıkları, intrauterin ölümler, erken-geç fetal ölümler ve canlı doğumlara ait veriler 
veritabanı dosyaları halinde projeye eklenmiştir. CBS yazılımı ile ölü doğum hızları-
na ilişkin verilerin ilçe bazında dağılımları, çalışma bölgesindeki coğrafik değişimi ve 
konumsal örüntüsü incelenmiş ve çevresel faktörler açısından yorumlanmıştır. İlçeler 
arasında ölü doğum hız oranları karşılaştırılarak veriler arasındaki ilişkiler incelenmiş 
ve tematik haritalar yardımıyla gösterilmiştir. Sağlık istatistiği açısından ölü doğum-
lar farklı zaman peryodlarına (perinatal, neonatal, post neonatal,..vb.) göre tanım-
landığından ilçeler bazındaki istatistikler dinamik haritalama ile değerlendirilmiş ve 
bulgular yorumlanmıştır. Ölü doğum hızları ve coğrafik dağılımının incelenmesinde 
CBS’nin potansiyelinin değerlendirilmesi ve CBS bazlı makro düzeydeki analizler ve 
stratejik planlama için tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesinde yararları ortaya kon-
muş ve bunun yanı sıra çalışma bölgesinden kaynaklanan bazı kısıtlamalar ele alınmış 
ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler :Sağlık CBS, Konumsal analiz, Kirlilik tespit ve takibi, ölü do-
ğum hızı, perinatal dönem
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İKLİM ÇALIŞMALARINDA GEOİSTATİSTİK 
ANALİZ MODELLERİ

Muhammet BAHADIR1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ede. Fak. Coğrafya Bölümü muhammetbahadr@gmail.com

Günümüzde özellikle coğrafya biliminde çalışmaların analizlere ve sorgulama yönel-
diği bir dönemi yaşamaktayız. Dünyada yoğun bir kullanım alanı olan ve her geçen 
gün kullanım alanı genişleyen Coğrafi Bilgi Sistemleri farklı analizleri ve uygulama-
ları içermektedir. Bu uygulamalar farklı alanlarda farklı sonuçlar vermektedir. Özel-
likle Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin geoistatistik analizlerinin kullanılabilirliği ve ortaya 
çıkardığı sonuçları görmek ve değerlendirmek önem kazanmıştır. Bu çalışmada ise 
Yarıçaplı Tabanlı Fonksiyon Yöntemi (Radial Basic Function) ve En Yakın Komşuluk 
(Neighborhood) Analizleri ile Türkiye’de sıcaklığın aylara göre dağılışı analiz edil-
miştir. 

Her iki yöntemde geoistatistik yöntemleri olup, Coğrafi Bilgi Sistemleri içerisinde 
İnterpolasyon teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarıçaplı Tabanlı Fonksiyon 
Yöntemi konumsal verilerin merkezden çevreye doğru dağılışını ortaya koymakta bu 
nedenle Bir Merkezden Her Yöne Yayılan Yöntem şeklinde de ifade edilmektedir

En Yakın Komşuluk Analizi ise bilinen bir konumsal veriden bilinmeyen bir konum-
sal veriyi tespit etme şeklinde ifade edilebilir. Bu kestirimi ise bilinen bir veriden 
üçgenleme yaparak bir bilinmeyeni hesaplama esasına dayanmaktadır. Bu bilinen 
veriler bilinmeyen diğer verilerin doğal komşuları durumundadır. Komşuluk bölgesi 
fonksiyonları her bir hücre lokasyonu için o lokasyondaki değeri bilinmeyen diğer bir 
lokasyona tamamlamaktadır. 

Bu çalışmada iklim çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye’de 236 meteoroloji is-
tasyonuna ait ortalama aylık sıcaklık değerleri kullanılarak her aya ait sıcaklık harita-
ları İnterpolasyon tekniği ile oluşturulmuştur. Özellikle ülkemizde çok kısa mesafeler-
de değişen doğal ortam şartları sıcaklık değerlerinin kısa mesafelerde farklanmalara 
yol açmaktadır. Bu nedenle kısa mesafelerdeki sıcaklık değişiminin ortaya konulması 
için en yakın komşuluk analizinden, haritalanmasında ise Yarıçaplı Tabanlı Fonksi-
yon Yöntemi’nden yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde kullanılan istasyon 
sayısının ne kadar fazla olursa o kadar olumlu sonuç verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 
Bu nedenle istasyon sayısı 236 olarak bir iklim dönemi (30 yıl) ölçüm değeri olan 
istasyonlar olarak seçilmiştir. 
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Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen haritalar incelendiğinde ülkemizde sıcak-
lığın dağılışını oldukça kapsamlı bir şekilde ortaya koyduğu sonucuna varılmıştır. 
Özellikle küçük lokal alanlar dahil sıcaklık değişiminin net bir şekilde gösterilebildiği 
görülmüştür. Ülkemizde sıcaklık değişiminin kıyılardan iç kesimlere, batıdan doğuya, 
güneyden kuzeye doğru ilerledikçe azaldığını her aya ait sıcaklık haritası incelen-
diğinde ulaşılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde ortalama sıcaklıkların en yüksek 
olduğu alanlar Akdeniz İklim sahasında kalan Akdeniz Kıyıları ile Yaz devresini kap-
sayacak şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Ortalama en düşük 
aylık sıcaklıklar ise Kuzeydoğu Anadolu Bölümü’nde Erzurum, Kars ve Ardahan çev-
relerinde görülmektedir. Bu kesimlerde artan yükseklik ve karasallığa bağlı olarak 
ortalama sıcaklıklar düşmektedir. 

Bu çalışma kullanılan her iki yönteminde iklim çalışmalarında kullanıldığında hem 
sorgulamaya izin vermesi hem de haritalanmasında görsellikle birlikte ve güncel-
leme kolaylığı sağlaması büyük avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte yöntemler 
jeoistatistik, iklim değişikliği ve iklim elemanları, topoğrafik şekillerin yüzey dağı-
lış analizlerinde, deniz, göl ve benzeri su kaynaklarının kirlilik dağılımı değişiminin 
hesaplamalarında, vb. alanlarda uygulanması durumunda birçok kolaylık sağlayacağı 
düşünülmektedir. Yöntemler, ArcGIS adlı Coğrafi Bilgi Sistemleri programının 9.3 
versiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Jeoistatistik, Coğrafi veri modelleri, Harita üretimi,
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ANTALYA ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ 
UYGULAMALARI

Mustafa KAYNARCA1

1ASAT Genel Müdürlüğü mustafakaynarca@msn.com

Asat Genel Mudurlugu bunyesınde ıcmesuyu ve atıksu sıstemlerıne aıt verılerın tablo-
lar halınde veya vektorel olarak CBS platformuna aktarılması ve akıllandırlması. Tab-
lo ve vektörel veri kimliğine sahip atıksu verilerinin CBS entegrasyonunun sağlan-
ması bacaların koordinat kot ve bazı proje bilgileri hatların egım, uzunluk, cıns gıbı 
bılgılerın sısteme entegre edılerek sorgulanbilir ve analiz edilebilir hale getirilmesi.

Parselasyon verilerinin CAD ortamından CBS ortamına aktarımı her bir ada parselin 
alanı ve ada no ve parsel no sunun sorgulanabilir hale getirilmesi. Saha çalısmaları 
ıle anlık şebeke imalatlarının GPS ve Total Statıon ıle olculerek uygun tablo yapısı 
ıle CBS paltformununa entegrasyonun sağlanması. Bu şekılde verılerın devamlılığı 
guvenliği ve günceliğinin sağlanması. 

İcmesuyu ıle ılgılı evsel baglantıların şebekeye hakim teknik ustalarla arazıde tespit 
edilmesi ve her bınanın ve yapının ana şebekeye bağlantısının belirlenmesi gerekli 
öznitelik bilgilerinin toplanarak ve CBS ne entegre edilmesi. Evsel bağlantılardaki 
çalışmalarda bina no, sayaç no, sokak no gibi bilgilerin derlenmesi merkezde CBS 
ortamına aktarımı ve analiz ve sorgulamaya hazır hale getirilmesi.

Abone ile her bir bınanın birbiryle eşleştirilip her binada bulunan abonelerin belirlen-
mesi ve cbs uzerinde sorgulanabilr hale getirilmesi. Oluşrulmuş scada sistemındeki 
verilerin belli perıyotlarla CBS’ye aktarımıının yapılması. Şebeke içinde alt bölge-
lerin oluşturulması, oluşturulan alt bölgedeki toplam debi, tuketım değerlerinin data-
base ortamından alınarak CBS ne aktarımının sağlanarak binalardaki ve oluşturulan 
kapalı alanlardaki tüketim miktarlarının görülmesi.
 
Scada istemiyle kapalı alanlardaki debi ve tüketim miktarlarlarıyla ilgili verilerin alı-
narak sistemdeki verilerle karşılaştırlması ve içmesuyu kaçak miktarının belirlnmesi-
ne dönük çalışmaların yapılması. Antalya kentine ait srtm verileri ıle olusturlan yuzey 
modelının nıvelman noktaları ıle dengelemesının yapılarak saglıklı bir sayısal yük-
seklik modeli oluşturulması. Olusturulan sayısal yükseklik modeli verısı ıle sebeke ıle 
ılgılı verılere kot degerı kazandırlmasının sağlanması.
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Antalya kentıne aıt yukseklık, egım ve bakı harıtalarının olusturlması. olusturulan 
egım harıtası ıle bınaların, parsellerın altyapı verılerının durumlarının karsılatırl-
ması her bınanın ve parselın ve alt yapı verılerının yuzde kaçlık egımde yer aldıgı-
nın belırlenmesı. yuksek egım yerlerle ılgılı rısk analızı ve harıtaları oluşturulması. 
Oluşturulan sayısal yukseklık modelı ıle ıcme suyu havzalarının oluşturlması, drenaj 
alanlarının CBS ortamında belırlenmesı. belirlenen drenaj alanlarıyla google earth ıle 
çakıştırlarak o drenaj alanı hakkında analız yapılması. 

Yeraltı suyu kullanan kentın yer altı suyu sevıyesının belırlenmesı ve cbs ıle analizi. 
kentin çeşitli erilerindeki içmesuyu kuyularının konum ve statık su seviyesi ıle yer altı 
suyu tabyası haritasının tın yukseklık modelı ıle olusturulması cbs ortamında olustu-
rulan tematık harıtalarla bölge bölge yeraltı su sevıyesının tespitinin yapılması. 
 
İçmesuyu numune alma noktalarının konumlarının belırlenmesı, belırlenen noktalar-
dekı degerlere gore (ph,ısı,klor vs..) ıdw ınterpolasyon metodu ıle tematık harıtaların 
olusturlması ve bölge bölge cıkan sonuçlar ile ilgili analizlerin yapılması.

Anahtar Kelimeler :Teknik altyapı, Mühendislik, Ekoloji, Planlama, Haritacılık
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SAMSUN İLİ VAKIF BİLGİ SİSTEMİNİN 
TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Faik Ahmet SESLİ1, Halil AKINCI1, Halit FAZLA2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü fasesli@omu.edu.tr

Vakıflar menkul ya da gayrimenkulden oluşan birer mülk topluluğudur. Vakıfların var-
lığı temelde gayrimenkule dayanmaktadır. Vakıflara konu olarak sayılan bütün hizmet-
lerin temelini taşınmaz mallar oluşturmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde-
ki taşınmazların fazla oluşu, taşınmaz bilgilerine erişim ve taşınmazlar üzerindeki 
değişimlerin takip edilmesinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle vakıf taşınmazlarının 
yönetiminde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeple, vakıf mülklerinin takibinin 
sağlanması, envanterlerinin çıkarılması, etkin ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi 
için bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, e-devlet stratejisi altında, kurum bünyesindeki ihtiyaç-
lara cevap verecek şekilde tasarlanan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurma çalışma-
larına başlayarak, Vakıflar Coğrafi Bilgi Sistemini 2008 yılında hayata geçirmiştir. 
Kurulan bilgi sistemi, Infoanalystpro Konumsal Analiz Programı ve WebGIS olarak 
adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır. Ancak uygulamada, Vakıflar Genel Müdür-
lüğünün oluşturmuş olduğu bilgi sisteminin kullanımı sırasında bazı eksiklikler ve 
problemlerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, Infoanalystpro yardımcı programı, kulla-
nıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Infoanalystpro programı ile 
bölgelerdeki kullanıcılar ağ üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğündeki ana sunucuya 
ulaşarak, işlemleri ağ üzerinden gerçekleştirdiği için sistem yavaş çalışmaktadır. Kimi 
zaman küçük bir parselin köşe koordinatlarının sisteme girilmesi bile 4-5 saati alabil-
mektedir. Bu da verilerin zamanında güncellenememesine sebep olmaktadır. Bir diğer 
problemde, öznitelik bilgilerinin büyük çoğunluğunun grafik bilgi ekranı olan Infoa-
nalystpro programında görülememesidir. Öznitelik bilgilerini görüntüleyebilmek için 
kullanıcının ayrıca WebGIS yazılımını çalıştırılması gerekmektedir. Bu da bütünlüğü 
bozmaktadır. Infoanalystpro programında sadece vakıf parselleri ile halihazır planlar 
sayısal olarak görüntülenebilmekte, imar planları ve kadastro krokileri sayısal ola-
rak görüntülenememektedir. Taşınmazların imar planları ve kadastro krokileri sadece 
WebGIS ortamında raster olarak görüntülenebilmektedir.

Bu çalışmada, yukarıda dile getirilen sorunlar dikkate alınarak, Samsun Vakıflar Böl-
ge Müdürlüğünün mülklerinin takibinin sağlanması, envanterlerinin çıkarılması, ta-
şınmazların etkin ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için CBS tabanlı bir “Vakıf 
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Bilgi Sistemi” tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Samsun Vakıflar Bilgi Sistemi tasarlanır-
ken, Vakıflar Genel Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu sistemin eksiklikleri göz önün-
de bulundurularak daha kullanışlı, grafik ve öznitelik bilgilerinin aynı ortamda işle-
nebildiği bütünleşik bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öncelikle 
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir gereksinim analizi yapılarak Bölge 
Müdürlüğündeki birimlerin faaliyetleri incelenmiş ve her bir faaliyet için gereksi-
nim duyulan konumsal ve konumsal olmayan veriler ve söz konusu verilerin temin 
edileceği birim ya da kurumlar tespit edilmiştir. Gereksinim analizine paralel olarak 
kullanıcıların fonksiyonel gereksinimlerini belirlemek amacıyla fonksiyonel analiz de 
gerçekleştirilmiştir. Gereksinim analizi sonucunda elde edilen veriler dikkate alınmış, 
Varlık-İlişki veri modeli kullanılarak kavramsal tasarım yapılmış ve kavramsal şema 
üretilmiştir. Konumsal veritabanının tasarımı, fonksiyonel analizden elde edilen so-
nuçlar doğrultusunda, vakıf taşınmaz envanter listesinin oluşturulması, konut alanın-
da kalan parsellerin görüntülenmesi, eski eser vasıflı taşınmazların görüntülenmesi, 
ada-parsel numarası bilinen taşınmazlara ilişkin yapı bilgilerinin elde edilmesi gibi 
çeşitli sorgulamalara cevap verecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan veritaba-
nının gerçekleştirimi, ArcGIS 9.3.1 CBS yazılımında yapılmıştır. Pilot bölge olarak 
Samsun il merkezi seçilmiş, il merkezindeki vakıf taşınmazlarına ait grafik ve özni-
telik verileri ilgili kurumlardan toplanmış ve veri girişi işlemleri gerçekleştirildikten 
sonra yukarıda bahsedilen sorgulamalar yapılarak sistemin etkin bir şekilde çalışıp 
çalışmadığı test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veritabanları, Taşınmaz yönetimi, İmar, vakıf, vakıf bilgi 
sistemi
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 XV. OTURUM
	 PARALEL	OTURUM:	CBS	ve	Uzaktan	Algılama
 
 TEKNİK	OTURUM	9
	 Oturum	Başkanı
	 Prof.	Dr.	Dursun	Zafer	ŞEKER
	 (Kongre	Düzenleme	Kurulu	Başkanı,	İTÜ)
 

 ORTOGÖRÜNTÜLER YARDIMIYLA NESNE 
TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ 
KULLANILARAK ÖZNİTELİK ÇIKARIMI
Zeynep	ALTUNKAYA,	Naci	YASTIKLI

KÖY YERLEŞİK ALANLARININ CBS VE 
UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE 
BELİRLENMESİ
Recep	NİŞANCI,	Volkan	YILDIRIM,	Bayram	UZUN

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(CBS) VE 
UZAKTAN ALGILAMA(UA) KULLANILARAK 
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TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ 

KULLANILARAK ÖZNİTELİK ÇIKARIMI

Zeynep ALTUNKAYA1, Naci YASTIKLI1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, zaltunkaya@gmail.com

Teknolojinin gelişimi ile kentsel bilgilerin güncel ve hızlı bir biçimde toplanması ola-
naklı hale gelmiş, önemi ve kullanım alanları artmıştır. Kentlerin sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir şekilde gelişmesi, insan yaşamı ve ülke ekonomisi açısından önemli bir 
faktördür. Kentlerin daha iyi yönetilebilmesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, 
yaşam kalitesinin artırılması gibi etkenlerden dolayı kente dair güncel verilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ile elde edilen sayısal görüntüler 
üzerinden yerleşim alanı, su alanı, yol gibi objelerin çıkarımı ile kentsel alanlarda 
değişimin görüntülenmesi ve izlenmesi, coğrafi bilgi sistemlerine entegrasyonun sağ-
lanması, kaçak yapılaşmanın tespiti, zamansal değişimin belirlenmesi gibi amaçlar 
için hızlı, ekonomik ve yüksek doğruluklu sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle 
son yıllarda sayısal hava kameralarının etkin bir biçimde kullanımı, sayısal fotogra-
metri yöntemi ile elde edilen görüntülerden öznitelik verilerinin çıkarımını mümkün 
kılmıştır. Kentsel bilgilerin ortogörüntüden elde edilmesi, görüntünün sınıflandırma 
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırmayı, benzer karakteristik özellik 
gösteren obje kümesi olarak tanımlamak mümkündür. Sayısal görüntüler ve ortogö-
rüntüler görüntüler üzerinden yerleşim alanı, yol gibi sınıflar belirlenebilmektedir.

Fotogrametri, uygun ölçekte harita yapımı ve güncelleme, planlama, değişim analizi 
ve benzeri birçok alandaki kentsel uygulamalara ve coğrafi bilgi sistemlerine altlık 
teşkil etmektedir. Bu uygulamalarda kritik kararların alınabilmesi için güncel, hızlı ve 
düşük maliyetlerle elde edilebilen verilere ihtiyaç duyulması, fotogrametrik görüntü-
lerin öznitelik çıkarımı için kullanılmasında tercih sebebidir. Fotogrametrik görüntü 
alımı ile görüntülerin çözünürlüğünün artması aynı anda hem renkli hem yapay renk-
li görüntü kaydının mümkün olması bilgi içeriğini zenginleştirmiş, sayısal görüntü 
işleme teknikleri kullanılarak özniteliklerin otomatik çıkarımı güncel bir araştırma 
konusu haline getirmiştir. Literatürde sıkça kullanılan piksel tabanlı sınıflandırma 
yöntemine ek olarak son yıllarda nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımı, öznitelik ve-
rilerinin çıkarımında kullanılmaya başlanmıştır. Nesne tabanlı sınıflandırma yönte-
minin kullanıma girmesinin nedeni, yüksek çözünürlüklü görüntülerde mevcut olan 
zengin bilgi içeriğinin, piksel tabanlı sınıflandırma yaklaşımları sonucunda tam olarak 
yansıtılamaması olarak gösterilebilir.
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Nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımında görüntü, homojen obje kümeleri ayrıştırılır 
ve bu kümeler üzerinden objeye ait öznitelikler, bulanık mantık yöntemi kullanılarak 
sınıflandırılmaktadır. Bulanık mantık teorisinin temeli, bir objenin farklı üyelik dere-
celeri ile objelerin sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Objeye ait öznitelikler bulanık 
mantık yöntemi kullanılarak, daha doğru sınıflandırma sonuçlarına ulaşabilmektedir. 
 
Zengin bilgi içeriğine sahip yüksek çözünürlüklü sayısal ortofogörüntüler, görsel ola-
rak çok fazla bilgi sunmasına rağmen CBS gibi uygulamalara altlık oluşturabilmesi 
için görüntülerdeki detaylar ve bilgilerinin çıkarılması ve sınıflandırılması gerekmek-
tedir. Bu çalışmada, nesne tabanlı görüntü sınıflandırma yaklaşımı ile ortogörüntü, 
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ve vektör harita verileri entegre edilerek, detay 
çıkarımı ve zamansal değişimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Özniteliklerin otomatik 
çıkarımı için farklı segmentasyonlar, bulanık mantığa dayalı sınıflandırma ve verilere 
ait karakteristik detaylar kullanılarak nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımı ile İzmir 
merkeze ait sayısal ortogörünüler kullanılmış, yerleşim alanı, su alanı ve yol gibi sı-
nıflar oluşturulmuş ve doğruluk analizleri yapılmıştır. Uygulamanın geliştirilmesi, 
uygulanması ve doğruluk analizinin yapılması aşamasında Definiens e-Cognition De-
veloper 8.0 programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fotogrametri, Görüntü işleme, Kent Bilgi Sistemleri, Yerel yö-
netimler, Sayısal Arazi Modelleri
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KÖY YERLEŞİK ALANLARININ CBS VE UZAKTAN 
ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Recep NİŞANCI1, Volkan YILDIRIM1, Bayram UZUN1

1KTÜ, Harita Müh. Böl., rnisanci@gmail.com

Gelişen teknoloji ile birlikte günlük yaşantımızın pek çok alanında kullanmaya başla-
dığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), çoğu karmaşık problemleri kolaylıkla çöze-
bilmekte ve gerek küçük ölçekli işleri gerekse büyük ölçekli işleri sahip olduğu veriler 
ışığında doğru karar verme, zaman ve maliyet açısından kullanıcıya kazanımlar sağla-
maktadır. 1950’li yıllarda köylerden kentlere doğru başlayan göç hareketleri, 1980’li 
yıllarda son derece hızlı bir şekilde artmıştır. Son yıllarda ise köyden kente doğru olan 
bu göç hareketleri oranı az da olsa yine devam etmektedir. Artık günümüzde insanların 
yaklaşık %75’i kentlerde, geri kalan kısmı ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Ancak 
son 30-40 yılda plansız bir şekilde gelişen kentsel alanların hemen devamında yer alan 
kırsal alanların da gelişimi olumsuz yönde etkilenmiş ce bu alanlarda da hızla yapılaş-
malar başlamıştır. Bu yapılaşmalar ise genellikle plansız bir şekilde gerçekleşmektedir.  
Köyler, herhangi bir planlama çalışması yapılmamış ise, mevzuat gereği plansız alan-
lar, yönetmeliğe tabi olan alanlar içerisindedir. Bu alanlardaki yapılaşma ifraz ve tev-
hid işlemleri köy yerleşik alanları içinde veya dışında oldukça önem arz etmektedir. 
Zira yasa gereği (3194 Sayılı İmar Kanunu) köy yerleşik alanları (KYA) içinde 15 
metre yola cephe 20 metre derinlik aramaktadır. KYA dışında ise 5000 m2’ den küçük 
parsel oluşturulamamaktadır. Ancak son çıkan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanım Kanununda, KYA kavramına ilave olarak Yoğun Yerleşme Alanı kavramını 
getirmiştir. Ancak yoğun yerleşme alanına yönelik herhangi bir tanım ya da sınırlama 
konmamış hangi alanların yoğun yerleşme sayılacağı ve yoğun yerleşme belirlenirken 
hangi kriterlerin dikkate alınacağı belirtilmemiştir. Bu sebeple uygulamalar esnasında 
bu tür sorunlarla karşılaşılmakta ve dolayısıyla kurum, arazi sahipleri ve haritacılar 
arasında kavram kargaşası yaşanmaktadır. Diğer tarafdan belediyeler mücavir alan 
sınırlarının tamamını yoğun yerleşme alanı olarak tanımlayarak tarım arazilerinin bö-
lünmesine neden olmaktadır. 
 
Bu çalışma kapsamında, yaşanan sorunlara çözüm oluşturmak ve yasal bir boşluğu 
doldurmak için, yerleşik alanların ve yoğun yerleşme alanlarının uydu görüntüleri ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenebileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca yoğun 
yerleşme alanının CBS destekli nasıl belirlenebileceği işlem adımları ile birlikte gös-
terilmiştir. Çalışmada örnek bir çalışma bölgesine ait 2005 yılına ait Quickbird uydu 
görüntüsü ve kadastro haritası temin edilerek, bu veriler CBS ortamında bir veritaba-
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nında bütünleştirilmiştir. Uydu görüntüsünden yararlanarak arazi üzerindeki mevcut 
binalar poligon özelliğinde sayısallaştırılarak, sisteme dahil edilmiştir. Her bir binanın 
ağırlık merkezi esas alınarak etrafına 100 metrelik tampon bölgeler atılmıştır. Ardın-
dan çalışma bölgesi 100*100 metrelik gridlere bölünerek, hektar başına yani her bir 
piksele düşen bina sayısı belirlenerek, yerleşim yoğunluklarının mevcut olduğu alan-
lar tespit edilmiştir. Bu çalışma tarım arazilerinin korunması ile kentleşme olgusunun 
ve dolayısıyla imar mevzuatının çatışma alanı olan, kırsal alan ve köy alanlarının 
kullanım fonksiyonlarının tanımlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler :İmar, Politika, Arazi Bilgi Sistemleri, Çevre yönetimi, Harita-
cılık
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SİSTEMİ(ÇKS) VERİLERİNİN ANALİZİ İLE PAMUK 
VE MISIR PRİMLERİNİN ÖDENMESİ (ŞANLIURFA-

HARRAN İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Murat AYDOĞDU1, Harun Tolga AKÇAR2, M. Ali ÇULLU3

1Gap Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü,2Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü, 
3Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şanlıurfa, /maydogdu@hotmail.com

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü bünye-
sinde Tarım İl Müdürlükleri tarafından 2000-2001 yıllarında başlayan ve Türk Ziraat 
Mühendislerinin özverili çalışmalarıyla Ülkemizin e-devlete geçiş sürecindeki yapı-
taşlarından biri Çiftçi Kayıt Sistemidir. Doğrudan Gelir Desteklemesi adıyla başla-
yıp ÇKS olarak devam eden nüfus, tapu-kadastro ve bireysel anlamda kayıt altında 
olmayı gerektiren ve bu sayede ilgili kuruluşları da e-devlet projesine dahil ettiren, 
Avrupa birliği uyum sürecinde oluşturulmuş ve halen yenilenerek devam eden enteg-
re bilgi sistemleri projesidir. Avrupa birliği Ülkelerinin tarımsal desteklerden üretim 
politikalarına sorun üretmeyen bir sistem oluşturulmuştur (DG Agri.,2006).Kadastral 
bilgilerle entegre olarak kullanılan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri Avrupa bir-
liği ülkelerinde destekleme programlarına veri tabanı oluşturmak amaçlı kullanma 
gerekliliği oluşmuştur (JRC, 2003). Avrupa birliği ülkelerinde farklı ürün gruplarına 
yönelik desteklemeler ve ortak politikalar üretmek amacıyla komisyon tarafından ta-
rım ve kırsal gelişme programında karar alınmıştır. Böylece birlik ülkelerinde IACS 
(Entegre İdare ve Kontrol Sistemi) kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde tarım ka-
nununa göre; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrul-
tusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve 
düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması 
için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal destek-
lemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır (16/04/2005 
tarih ve 25788 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği). Bu çalışmalarda oluşturulan 
ÇKS verileri esas alınarak ürün bazında prim ödemeleri yapılmaktadır. Destekleme 
Prim ödemelerinde en büyük paya sahip olan pamuk ve mısır bitkilerinin ekiliş alan-
larının tespiti Şanlıurfa’da CBS ve UA teknikleri ile yapılmaktadır. Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüklerinin 1:5000 ölçekli STK paftalarından üretilen Parsel bilgilerini 
de içeren vektörler Landsat TM(30x30) uydu görüntüleriyle analiz edilerek, arazi ör-
neklemeleriyle beraber desteklemeye esas araziler parsel bazında tespit edilmektedir. 
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Bu çalışmalar sonucu Şanlıurfa İli Harran ilçesinde 2005 yılı yağlı tohumlu bitkiler 
destekleme primleri için 2.865 adet işletmede 253.674 dekarlık alanda üretim yapıl-
mış olup toplamda 91.378.217 kg kütlü pamuk elde edilmiştir. Bunun parasal olarak 
destek miktarı ise 28.925.329 TL’dir. Mısır bitkisi içinse 245 adet işletmede 17.236 
dekarlık alanda 14.977.662 kg dane mısır üretimi gerçekleşmiştir. Bunun parasal ola-
rak destek miktarı ise 748.883 TL’dir. CBS ve UA teknikleri kullanılarak yapılan bu 
çalışmada doğruluk seviyesi %85-92 oranında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler :Arazi Bilgi Sistemleri, Arazi kullanımı/Arazi örtüsü, Uzaktan 
Algılama, ÇKS, Pamk ve Mısır Desteklemesi
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Muhammet BAHADIR1, Emrah Deniz DİKBAŞ2

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ede. Fak. Coğrafya Bölümü,
2Afyon Kocate Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü (Öğrenci) muhammetbahadr@gmail.com

Bu çalışmada ülkemizde aktüel buzul alanlarındaki buzulların alansal değişimleri 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
Özellikle 1950’den sonra dünya atmosferinde meydana gelen değişimler, sıcaklıkların 
artmasına nenden olmuş, bu sıcaklık artışını da Akdeniz İklim sahasında yer alan ül-
kemiz de de hissettirmektedir. Küresel iklim değişikliğinin nedeni her ne olursa olsun 
değişen iklimin doğal ve beşeri çevre üzerindeki etkileri oldukça belirgin olmaktadır. 
Küresel iklim değişimlerinin doğal ortamdaki en önemli kanıtlarından birini ise bu-
zulların bütçesindeki değişim oluşturmaktadır. Çünkü buzullar beşeri faaliyetlerden 
en az etkilenen doğal ortam unsurlarından biri durumundadır. Özellikle ülkemizdeki 
aktüel buzul alanları 3000 m seviyelerinin üzerinde insani etkilerden uzakta bulun-
maktadırlar. Dolayısıyla doğal ortam değişim izlerinin en iyi izlenebileceği doğal or-
tam unsurları şeklinde düşünülmelidir. 

İklimdeki değişimler geçmiş jeolojik devirlerde olduğu gibi günümüzde de buzul sa-
halarında alansal ve hacimsel değişimlere yol açmaktadır. Çünkü buzulların oluşumu 
ve gelişimi üzerinde rol oynayan iklim elemanlarındaki değişimler buzul bütçeleri 
üzerinde doğrudan etki etmektedir. Yağış azlığı ve artan sıcaklıklar buzul bütçeleri 
üzerinde negatif etki ederken, artan yağışlar ve sıcaklıklardaki düşüşler ise buzulların 
sürekli beslenmesine buna bağlı olarak da buzulların daha geniş sahalara yayılmasına 
neden olmaktadır. Nitekim Pleistosen’in nemli ve soğuk dönemlerinde dünya gene-
linde buzullarda bir ilerleme görülürken Pleistosen’in sıcak ve kurak olan interglasi-
yal dönemlerinde ise buzullarda bir gerilemenin olduğu görülmektedir. Ülkemizde de 
Pleistosen’in glasiyal dönem adı verilen nemli ve soğuk dönemlerinde özellikle de son 
buzul çağı olan Würm’de daimi kar sınırı bugüne oranla yerine göre 400 - 1500 m. kadar 
alçalmış buna bağlı olarak da Türkiye de buzul sahalarının genişlediği görülmektedir. 
Ancak Pleistosen sonlarına doğru iklimdeki iyiye gidiş kendini artan sıcaklıklar ile 
göstermiş, değişen iklim şartlarına bağlı olarak Holosen de ancak daimi kar sınırını 
belli bir ölçü de aşan yüksek dağlık kütlelerimizdeki buzullar varlıklarını koruyabil-
miştir. 
 
Mevcudiyetlerini korumuş olan buzul sahalarını üç grup altında toplayabiliriz. Bun-
lar; 1. Toros sistemindeki buzullar, 2. Doğu Karadeniz Dağları üzerindeki buzullar ve 
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3. İç kısımlardaki volkan konileri üzerindeki buzullar şeklindedir. Ancak sınırlı olarak 
görülen ve aktüel buzul sahalarımız olarak adlandırılan alanlarda son yıllarda hızlı bir 
gerilemenin var olduğu, iklim değişiklikleri üzerine hazırlanan senaryolar da buzulla-
rın yakın bir gelecekte çok sınırlı alanlarda kalacağı öngörülmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki aktüel buzul alanlarının 1990 ile 2000’li yıllar arasın-
daki alansal değişimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) 
yöntemlerinin yardımı ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ortaya konulmaya çalı-
şılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin surface analizinden, uzaktan algılama teknikle-
rinin ise kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynakları olarak 1990 
ve 2000 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri, değişik kaynak ve meteorolojik ve-
rilerden yararlanılmıştır. Buna göre yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgu-
lara göre Türkiye’deki aktüel buzul alanlarının hemen hepsinde periyodik sayılacak 
bir nitelikte gerilemenin ve alansal parçalanmaların var olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
gerilemelerde buzulları doğrudan etkileyen sıcaklık ve yağış gibi önemli iklim para-
metrelerindeki değişimlerin çok önemli bir paya sahip olduğu görülmüştür. Özellikle 
gerek dünya da gerekse de Türkiye’de son 50 yıldaki yüzeysel sıcaklıklardaki artış, 
yağış yetersizliklerine bağlı olarak kuraklığa doğru gidişin söz konusu olması buzul 
bütçelerinde negatif bir etki yaparak buzulların, sürekli olarak gerilemesine ve alansal 
olarak parçalanmalarına neden olmaktadır. Çünkü buzulun bütçesini oluşturan gelirler 
ve giderler doğrudan iklim ile ilişkilidir. Bir bölge de buzul oluşumu bu gelir ve gider 
arasındaki dengeye bağlı olarak değişmektedir. Bu yapılan çalışmada bu dengenin 
negatif bir korelasyon gösterdiği görülmüş bunun sonucunda da Türkiye’deki aktüel 
buzul alanları hızlı sayılacak bir şekilde gerilemekte ve parçalanmaktadır.

Çalışmanın sonucunda veri kaynaklarının arttırılması, daha yüksek çözünürlükte 
uydu görüntülerinin işlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde geoistatistik araçları 
kullanılarak ayrıntılı bir çalışma yapmanın gerekli olduğuna kanaat getirilmiştir. Hat-
ta bu süreçte 1950’den başlayarak 10’ar yıllık zaman dilimlerinde buzul alanlarına ait 
haritaların üretilmesi, ayrıca daimi kar sınırındaki değişimlerin belirlenmesi ile gün-
cel daimi kar sınırının haritalanması da sağlanabilir. Bununla birlikte küresel iklim 
değişikliği senaryoları ile buzul alanlarımızdaki değişim senaryolarının korelasyon-
ları yapılarak etkileşim düzeyleri ayrıntılı olarak belirlenebilir. Böylece küresel iklim 
değişimlerinin ülkemize etkilerini daha ayrıntılı değerlendirmek mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler :Mekansal analiz, Uzaktan Algılama, İklim değişikliği
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METEOROLOJİK VERİLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNULMASI 

İÇİN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Ahmet Özgür DOĞRU1, Merve KESKİN1, Koray ÖZDOĞU1, Nikolai İLİEV2, 
Nesibe Necla ULUĞTEKİN1, Filiz Bektaş BALÇIK1 ,Çiğdem GÖKSEL1,         

Seval SÖZEN1 
1İstanbul Teknik Üniversitesi,2 Blacksea Regional Energy Center, ulugtek@itu.edu.tr

Sıcaklık, nem, güneş radyasyonu, yağış ve rüzgar hızı gibi veriler bir bölgedeki me-
teorolojik durumu ortaya koyan ölçülebilir noktasal değerlerdir. Meteorolojik gözlem 
istasyonlarda belirli bir düzen içerisinde toplanan bu verilerin değerlendirilmesi aşa-
masında en önemli adımlardan birisi noktasal bazlı toplanan verilerin geniş alanları 
içeren yüzeyler olarak ifade edilmesidir. Noktasal verinin alana yayılması amacı ile 
mekansal enterpolasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler, noktasal geomet-
riye referanslandırılmış öznitelik verilerini baz alarak bu noktalar arasındaki alanla-
rın değerlerini hesaplar ve sonuçları raster yüzeyler olarak ifade etmektedirler. Yani 
bu yöntemlerin kullanılması sonucunda vektör verinin raster veriye dönüştürülmesi 
söz konusudur. Özellikle yüzey yüksekliklerinin hesaplanması için sıklıkla kullanılan 
mekansal enterpolasyon yöntemleri günümüzde birçok ticari Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) yazılımında araç olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Uygulama sırasında amaca 
bağlı olarak bu yöntemlerin hangisinin seçileceğine karar vermek ise araştırmacıların 
önemli görevlerinden biridir. Kullanılacak olan mekansal enterpolasyon yönteminin 
doğruluğu; enterpolasyona konu olan verinin özelliklerinin yanı sıra, bu verilerin 
toplandığı istasyonların çalışma alanı içerisindeki mekansal dağılımı ile de doğrudan 
ilgilidir. 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen EnviroGRIDS Pro-
jesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye’nin kuzey kesimleri ve 
Bulgaristan’daki yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelinin belirlenerek mevcut po-
litikaların değerlendirilebilmesi ve ileriye yönelik modellerin oluşturulması için kul-
lanılacak haritaların en uygun yöntem ile üretilmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda 
her iki ülke için veri kaynaklarının mekansal dağılımı ve verilerinin niteliğine bağlı 
olarak en uygun mekansal enterpolasyon yönteminin belirlenmesi konusunda çalış-
malar gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın Bulgaristan aşamasında Karadeniz Bölge-
sel Enerji Merkezi (Blacksea Regional Energy Center - BSREC) tarafından sağla-
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nan Bulgaristan’a ait 39 farklı meteorolojik ölçüm istasyonundan 10 m. ve 100 m. 
yüksekliklerinde toplanmış rüzgar hızı enerjisi verileri kullanılmıştır. Uygulamanın 
Türkiye aşamasında ise Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden sağlanan ve 
EnviroGRIDS projesi uygulama alanı sınırları gereğince Türkiye’nin orta ve kuzey 
kesimlerine yayılmış 41 farklı meteorolojik gözlem istasyonundan 10 m. yükseklikte 
toplanmış ortalama rüzgar hızı ve ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır. Türkiye’ye 
ilişkin veriler bu uygulama için 2000-2009 yıllarını kapsayan 10 yıllık veri setinden 
aylık ortalamalar alınarak türetilmiştir. Söz konusu veriler ile ticari CBS yazılımla-
rında da yaygın olarak kullanılan İkinci Derece IDW (Inverse Distance Weighted 
- IDW2), Kriging, Spline ve Doğal Komşuluk (Natural Neighborhood) yöntemleri 
kullanılarak yüzey verileri üretilmiştir. En iyi yöntemin belirlenmesi için her iki ülke 
meteorolojik gözlem istasyonlarından uygun mekansal dağılıma sahip 4 tanesi kont-
rol noktası olarak belirlenerek her bir enterpolasyon yöntemi bu veriler olmaksızın 
uygulanmıştır. Kontrol istasyonlarına ait gerçek verilerin hesaplanan yüzey değerleri 
ile karşılaştırılması yapılmış ve bu kapsamda karesel ortalama hatalar hesaplanarak en 
uygun mekansal enterpolasyon yöntemine karar verilmiştir. Yapılan doğruluk analiz-
leri sonucunda, IDW2 yöntemi her iki ülke içinde en doğru mekansal enterpolasyon 
sonucunu vermiştir. Çalışma kapsamında en doğru yöntemin belirlenmesinin ardından 
uygulama bölgesine ait rüzgar hızı ve sıcaklık haritaları kartografik tasarım kriterleri 
dikkate alınarak üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Enerji, Kartografya, Harita üretimi, Görselleştirme, Mekansal 
analiz
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FREKANS ORANI YÖNTEMİYLE POTANSİYEL 
KÖMÜR SAHALARININ BELİRLENMESİ: MANİSA-

SOMA HAVZASI

Emine SÜTCÜ1, Pemra KUMTEPE1, Yıldız NURLU2, Türkan CENGİZ2

1Jeoloji Mühendisleri Odası,2Maden Tetkik ve Arama Gen. Müd. sutcuemine@gmail.com

Son yıllarda coğrafi bilgi sistemleri sayesinde, değişik ölçeklerdeki farklı mekansal 
veri setlerinin üretilmesi ve analiz edilmesi daha pratik bir hale gelmiştir. Coğrafi bilgi 
sistemlerinin sağladığı kolaylıklar nedeniyle özellikle yerbilimlerinde risk haritaları 
(deprem, heyelan, erozyon, kirlilik vs.), yer seçimi (yerleşim alanı, çöp depolama ala-
nı, yollar, boru hatları baraj, bina vs), doğal kaynakların araması ve değerlendirilmesi 
(metalik madenler, su, petrol, kömür vs.) gibi çalışmalarda yoğun olarak kullanılmaya 
başlanmış ve bu sayede bir çok farklı yöntem geliştirilmiştir. 

Maden yatakları birtakım yeryüzü süreçleri ve jeolojik olayların sonucunda oluşmak-
tadır. Bu nedenle maden aramalarında, maden yatağının oluşumunda etkili olduğu dü-
şünülen çeşitli jeolojik faktörlere ait haritalar (jeokimya, yapısal, jeoloji gibi) üretilip, 
birlikte değerlendirilerek maden yatakları açısından potansiyel alanlar belirlenmekte-
dir. Bu tür çalışmalarda gerek kullanılacak haritaların üretilmesi ve birlikte değerlen-
dirilmesi ve gerekse karar verme aşamalarında coğrafi bilgi sistemleri araştırmacılara 
bir çok kolaylık sağlamaktadır. Son zamanlarda özellikle metalik madenlerin aranma-
sına yönelik çalışmalarda coğrafi bilgi sistemleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında ise coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılarak kömür yatak-
larının bulunabileceği potansiyel sahaların seçimine yönelik bir çalışma yapılmıştır. 
Çalışma alanı olarak Manisa-Soma kömür havzası seçilmiştir. Soma kömür havzası 
Türkiye’nin önemli Neojen kömür havzalarından birisidir. Havzada linyit 1913 yılın-
da bulunmuştur. 1957’ye kadar farklı özel işletmeler ve Etibank tarafından işletilen 
kömür ocakları, 1957’den sonra Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TKİ) tarafından işle-
tilmeye başlanmıştır. Soma kömür havzasının içinde bulunduğu bölgenin morfoloji-
sini horst ve graben yapıları kontrol etmektedir. Bu nedenle havza morfolojik bölüm-
lere (sektör) ayrılmıştır. T.K.İ.`ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ)’nin ocakları da 
bölgenin morfolojisi ve üretim noktalarına bağlı olarak havzanın kuzey ve güneyinde 
yer almaktadır. Soma’nın güneyinde, Tarhala, Merkez, Işıklar ve Eynez sektörleri, 
kuzeyinde ise Evciler, Deniş 1 ve Deniş 2 sektörleri bulunmaktadır. 

Soma havzasını oluşturan stratigrafik birimler Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı temel 
birimler, kömür içeren Neojen birimleri ve Kuvaterner birimleri olarak üçe ayrılır. 
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Temel birimleri, Menderes Masifi platformuna ait birimler ile Mesozoyik yaşlı İzmir-
Ankara zonu içerisinde yer alan istifler oluşturmaktadır. Temel birimler Neojen yaşlı 
birimler tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür. Neojen birimleri ise; Alt-Orta Miyo-
sen yaşlı Soma formasyonu ve Orta-Üst Miyosen yaşlı Deniş formasyonlarından oluş-
maktadır. Kömür damarları alt, orta ve üst damar olmak üzere üç seviye halindedir. 
Alt kömür damarı Soma formasyonu içerisinde, orta ve üst kömür damarları ise Deniş 
formasyonu içerisinde yer almaktadır. 

Çalışmada kömürlerin oluşumuna etki eden faktörler ve bölgede daha önce yapılmış 
çalışmalardan elde edilen mevcut verileri dikkate alarak, birimlerin yaşı, litoloji, olu-
şum ortamı, kayaç türü, faya uzaklık ve eğim parametrelerinin kullanılmasına karar 
verilmiştir. Öncelikle her bir parametreye ait vektörel veri formatındaki haritalar ras-
ter veri formatına dönüştürülmüştür. Frekans oranı hesaplamaları için Evciler kömür 
sahası test alanı olarak seçilmiştir. Parametrelere ait her sınıf için frekans oranı he-
saplanmıştır. Tüm parametre haritaları frekans oranlarına göre çakıştırılarak potansi-
yel kömür haritası üretilmiştir. Potansiyel harita frekans oranlarına göre çok düşük, 
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek potansiyele sahip alanlar olmak üzere beş sınıfa 
ayrılmıştır. Üretilen potansiyel kömür haritası havzada bilinen diğer sahalarla çakıştı-
rılarak alansal dağılımları hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler :Jeoloji, Madencilik, Mekansal analiz, Çok ölçütlü karar verme, 
Enerji
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CBS`NİN İŞ SONU PROJELERİNDE UYGULANMASI 
ÖRNEĞİ: MELEN PROJESİ

Mustafa Koray TORUN1, Celalettin UÇAR2, Nalan ÇAKIR1

1DSİ 14.Bölge Müdürlüğü,2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mkoraytorun@hotmail.com

İş sonu (CBS) projeleri; her türlü altyapı ve üstyapı tesisinin imalatı tamamlandı-
ğında, yapılan arazi ölçümleri neticesinde, kot koordinat ve diğer grafik veya grafik 
olmayan bilgileri içeren projelerdir. Kamu kurumları ve birçok özel kuruluş yaptır-
dıkları imalatların son durumunun belirlenmesi için işsonu (CBS) projelerine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu yüzden iş sonu gis projelerinin sunulacağı idarenin belirlediği teknik 
şartnamelere uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) pek çok alanda olduğu gibi altyapı uygulamalarında 
da yoğun olarak kullanılmaktadır. Altyapı uygulamalarının birbiriyle bağımlı olması 
ve gelecek yıllarda kullanılabilmesi ile ilgili sorgulama ve analizler CBS ile yapıla-
bilmektedir. Örneğin herhangi bir bölgenin doğal gaz hattı planlanırken, öncelikle 
bölgenin bina bilgilerinin elde edilmesi, halihazır haritasının oluşturulması ve mevcut 
diğer altyapıların halihazır haritaya işlenmesi gerekmektedir. Daha sonra o bölge için 
tatbikat projeleri tasarlanır ve bu projeye göre as-built planları araziye uygulanır. Bir 
CBS’de halihazır haritayı, içme suyu, altyapı sistemlerinin, herhangi bir sokak için 
tasarlanan tatbikat projesini ve as-built planını bir arada görmek, bunlarla ilgili konum 
analizlerini yapmak, mevcut sistemlerle yeni yapılacak sistemleri karşılaştırabilmek 
mümkündür. CBS, planlama yaparken, pek çok kriteri bir arada görüp, sorgulama ve 
analiz yapılmasına olanak sağlar.

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Boru hattı uygulamalarında kullanımı ve 
oluşturulan bilgi sisteminin analizi konusu incelenmiştir. Proje alanı Sakarya ilinin 
muhtelif köyleridir. As-built planları CBS’ye aktarılarak üzerinde sorgulamalar ya-
pılması amaçlanmıştır. Melen Sistemi İstanbul’un uzun dönemli su ihtiyacını karşı-
lamak üzere geliştirilmiştir. Dört aşamadan oluşan sistemin tamamlanması ile temin 
edilen toplam 1 milyar 077 milyon m3/yıl su İstanbul’un 2040 yılına kadar olan ilave 
ihtiyacını karşılayacaktır. 11 sözleşme paketinden oluşan Büyük İstanbul İçmesuyu 
II.Merhale Melen Sistemi projesinde yapılan as built çalışması Sözleşme Paketi -2: 
Melen Terfi Deposu - Kıncıllı Sırtı Arası Boru Hattı Döşenmesi işini kapsamakta-
dır. Sakarya İli Kocaali, Karasu ve Kaynarca İlçeleri ve Kocaeli İli Kandıra İlçesi 
köyleri bu sözleşme paketindedir. Projenin amacı Melen Terfi Deposu çıkış dağıtım 
odasından alınacak ham suyu 69 284 m uzunluğundaki isale hattı ile SP3 başlangıcı 
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olan Kıncıllı Sırtına kadar iletmektir.Sakarya Nehiri 120 m lik Çelik Konstrüksiyon 
Boru Köprüsü ile geçilmiştir. Yüklenici olarak Alsim Alarko San. ve Tic. A.Ş + JSC 
Rosneftegazstroy Ortak Girişim Grubu görev almıştır. Projenin kesin kabulü 2011 
yılında tamamlanmış olup, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için tamamlayıcı koordinat 
bilgileri tüm Genel Yerleşim planları`na (yol, dere geçişleri, standart ve özel sanat 
yapıları, boru hattı plan ve profilleri ) işlenmiştir. Kamulaştırma haritaları ile birlikte 
platform plan profil boru montaj bilgileri, boru cinsi , uzunluğu kalitesi, kot ve koor-
dinat bilgileri de ayrıca işlenmiştir.

CBS ile boru hatlarının güncel durumları, diğer altyapı tesislerine göre durumları, 
isale hatlarına ait basınç, debi, boru çapı, boru tipi gibi verilere oldukça hızlı bir şe-
kilde ulaşılabilmektedir. Ayrıca CBS ile oluşturulacak modeller üzerinde uygulanacak 
değişik senaryolarla, değişik koşullar altında sistemin çalışıp çalışmadığı incelenebi-
lecektir. Daha iyi sonuçlara ulaşmak için, Coğrafi Bilgi Sistemleri sadece verilerin 
toplandığı ve farklı katmanların istenildiği zaman bir arada gösterildiği bir araç olarak 
değil, mühendislik verilerinin elde edildiği, analiz ve sorgulamaların yapıldığı sistem-
ler olarak kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, coğrafi veri kalitesi, Teknik altyapı, Ha-
ritacılık, Sosyal hizmet
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MOBİL CBS UYGULAMALARI ANTALYA SU VE 
ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Erkan DEMİRBAŞ1

1ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya erkandemirbas@asat.gov.tr

Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanı sıra yürütülmekte olan işlerin daha kısa sürede ve daha sağlıklı yapılmasına ola-
nak sağlamaktadır. Coğrafi bilgi teknolojileri arasında önemli bir yeri olan GPS (Glo-
bal Position Systems - Küresel konumlandırma sistemi) teknolojisinin sunduğu im-
kanlarda çalışmalarının en zahmetli ayağı olan veri toplama işleminin sağlıklı ve hızlı 
bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. GPS cihazları ile (Gerçek zamanlı 
kinematik ölçü yapabilen GNSS alıcıları) çalışabilir özellikte mobil CBS yazılımları 
hem veri toplamada hem de mevcut verilerin kullanımında kullanıcılara önemli avan-
tajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü Coğrafi 
Bilgi Sistemleri çalışmaları kapsamında kullanılmakta olan gerçek zamanlı kinematik 
ölçü yapabilen GNSS alıcıları ile çalışabilen mobil CBS programının avantajları ve 
sağladığı kolaylıklar üzerinde durulacaktır.

Bilindiği üzere CBS grafik veriler ile öznitelik verilerin ilişkili olarak bir arada sak-
landığı bir yapıdır. Örneğin alt yapı bilgi sisteminde yaygın olarak yer alan vanaya ait 
kot ve koordinat bilgileri ile (x,y,z) vananın tipi, çapı, markası, kullanıma alındığı ta-
rihi vb. ihtiyaç duyulan öznitelik bilgiler ilişkili olarak aynı ortamda saklanmaktadır. 
Dolayısı ile CBS’ye yönelik konuma dayalı veriler toplanırken eş zamanlı olarak öz-
nitelik bilgilerinin de toplanıp CBS ortamına taşınması gerekmektedir. Klasik yersel 
ölçü aletleri ile CBS için veri toplamanın kendi içinde doğurduğu bir takım sorunlar 
vardır. Herhangi bir noktaya ait öznitelik bilgilerin yersel ölçü aletinden bağımsız 
kağıt üzerine not alınması en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu şekilde ya-
pılan güncellemelerde verilerin hatalı toplanma olasılığı olduğu gibi verilerin sisteme 
aktarılması esnasında da sorunlarla karşılaşmak muhtemeldir. [Veri toplamada arazide 
kağıt altlıklar kullanılması durumunda, değişiklikler krokilerle ve haritaya iliştirilen 
kayıtlarla belirlenmektedir. Büroya varıldığında bu kayıtlar tekrar gözden geçirilerek, 
toplanan veriler el yordamıyla CBS veritabanlarına aktarılmaktadır. Bunun sonucun-
da, CBS verileri olması gerektiği kadar güncel ve doğru olamadığından, CBS ana-
lizleri ve buna bağlı olarak alınan kararlar da gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum 
yanlış kararlar alınmasına ortam sağlamaktadır.] Bu noktada GPS cihazları ile (Ger-
çek zamanlı kinematik ölçü yapabilen GNSS alıcıları) çalışabilir özellikte mobil CBS 
yazılımları hem veri toplamada hem de mevcut verilerin kullanımında kullanıcılara 
önemli avantajlar sağlamaktadır.
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Mobil CBS konusu üzerinde bu güne kadar yapılan çalışmalar ve uygulamalar ço-
ğunlukla (mobil) cep, el bilgisayarları, el tipi GPS ya da DGPS kullanılarak yapılmış-
tır. Söz konusu cihazlarda nokta konum belirleme hassasiyeti 1 metre ile 5-6 metre 
arasında değişmektedir. Konum (x,y) belirleme hassasiyetinin (0-5 cm arası) önemli 
olduğu alanlarda yukarıda belirtilen cihazlar kullanarak ihtiyaçları tam olarak karşıla-
mak mümkün değildir. Alt yapı bilgi sisteminde yer alan konum verilerinin hassasiyet 
aralığı 0 cm ile 1 m arasında değişmektedir. Dolayısı ile altyapı bilgi sistemlerinde 1 
ile 5-6 metre arasında nokta konum hassasiyeti olan cihazları kullanmak ihtiyaçları 
tam olarak karşılamakta yetersiz kalacaktır. Bu çalışmada Antalya Su ve Atıksu Genel 
Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları kapsamında kullanılmakta olan ger-
çek zamanlı kinematik ölçü yapabilen GNSS alıcıları (konum belirleme hassasiyeti 
0-3 cm aralığında olan) ile çalışabilen mobil CBS uygulamalarının avantajları ve sağ-
ladığı kolaylıklar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mobil CBS, Yerel yönetimler, GPS/GNSS, Altyapı Bilgi Sistemi, 
CBS Veri Toplama Yöntemleri
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BELEDİYECİLİKTE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI  
Eylem	KAYA,	M.	Erkan	UÇANER,	Sinem	GÖKYOKUŞ
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MADENCİLİK ÇEVRE ETKİLERİNİN İNTERNET 
TABANLI CBS İLE ZAMANSAL ANALİZİ

Hakan AKÇIN1, Alaaddin ÇAKIR2

1ZKÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü 67100 ZONGULDAK 
2ZKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü 67100 ZONGULDAK, hakanakcin@hotmail.com

Dünya enerji kaynakları iki ana gurupta toplanmaktadır. Taşkömür linyit, bitümlü şist, 
petrol, doğal gaz gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerji birinci gurup “tüketilebilir” 
enerji kaynaklarını; hidrolik solar (güneş), jeotermal, biomas ve rüzgâr enerjisi ikinci 
gurup “yenilenebilir” enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Günümüzde bilinen dünya 
kömür rezervleri toplamı 992 milyar ton’dur. 1999 yılı esas alınarak hazırlanmış dün-
ya enerji raporlarına göre bunun %51’i taşkömürü, %49’u ise linyittir/SROWERe-
port1999 /. Dünya enerji ihtiyacının % 25’den fazlası, elektrik üretiminin ise yaklaşık 
%40’ı kömürle karşılanmakta ve kömüre duyulan talebin de artarak devam etmesi 
beklenmektedir.
 
Ancak, dünyada bu rezervlerin sınırsız olmadığı da bilinmektedir. Örneğin; dünyada 
bilinen fosil yakıt rezervlerinin, mevcut tüketim verirli temel alındığında, linyit kö-
mürünün 420 yıl, taşkömürünün 155 yıl, doğal gazın 60 yıl ve petrolün de yaklaşık 
40 yıllık bir ömrünün kaldığı saptanmıştır. Bu durumda kömür, dünyadaki ekonomik 
gelişmenin tek güvenilir dayanağı olmaya devam edecektir. Dünyada 2001 yılında 
3.6 milyar ton taşkömürü üretilmiş ve üretilen kömürün de %90’ı üretildiği ülkelerde 
tüketilmiştir. Ayrıca, tüketim alanları açısından dünya taşkömürü üretiminin %50’si 
termik santrallerde, %50’side demir-çelik, ısınma ve diğer sanayi sektöründe tüketil-
mektedir.
 
Dünyadaki konjektüre uygun olarak, Türkiye’de de taşkömürü üretiminin tamamı 
Zonguldak Taşkömürü Havzası(ZTH)’da ve bu üretimin %80’ide Zonguldak Metro-
politan Alanı (ZMA)’da gerçekleşmekte, yine üretimin büyük bölümü bu bölgedeki 
termik santralde, demir çelik fabrikalarında ve diğer sanayi kuruluşlarında tüketil-
mektedir. Bu nedenle ele alınan bu çalışmada; ZMA’da gerçekleştirilen madencilik 
faaliyetlerinin sonucu olarak bölgedeki zamansal değişimlerin çevresel etkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı; orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, 
malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan 
atıklarla bozulan doğal yapının, doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esas-
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ların belirlenmesi amacıyla 14 aralık 2007 tarih ve 26730 sayılı �Madencilik Faaliyet-
leri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğini çıkarmıştır. 
Bu yönetmelik kapsamında özellikle açık ve yeraltı madenciliğinin ormanlık alanlar 
içinde uygulanıp uygulanmadığı, değişimlerin zamansal gelişimi, atık alanları ile me-
dencilik faaliyetleri arasındaki ilişkiler ve diğer uygulamaların araştırılması gerek-
mektedir. Bu yönetmelik yanısıra 07 Haziran 2011 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı-
nın �Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Berteraf Tesislerine verilecek izinlere ilişkin 
genelge yayınlanmış ve bahse konu madencilikten kaynaklanan katı atıkların ormanlık 
alanda olmasında kamu yararı olup olmadığının belirlenmesi ve ön etüd çalışmalarının 
yapılarak bakanlıktan izin alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bir başka yasal dü-
zenleme ise 18.06.1983 / 18081, 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun, yönetmelik ve genelgelerden oluşmaktadır. 
Bu yasal düzenlemeler ile de fındık ekiminin koşulları ve sınırları ortaya konmuştur. 
Bu kapsamda ZMA’da 1983’den günümüze gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri-
nin gerek atıklar açısından ve gerekse orman alanları ile ilişkili olup olmadıkları, bu 
bölgelerde özellikle ormandan açma alanlardaki illegal fındık ekim alanları ile yeraltı 
kömür üretim ocakları arasındaki ilişkilerin saptanması, atıkların boyutları, atık alan-
larının bir tesise sahip olup olmadıklarının belirlenmesi ve atıkların yasal izinli alanlar 
içinde olup olmadıklarının saptanmasına yönelik İnternet tabanlı CBS uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Çevre yönetimi, Madencilik, Web/Internet CBS, Orman açma-
fındık ekimi, Atık yönetimi
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BELEDİYECİLİKTE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Eylem KAYA1, M. Erkan UÇANER1, Sinem GÖKYOKUŞ1

1Ankara Altındağ Belediyesi ekaya@altindag.bel.tr

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak coğrafi bilgi sitemlerinin de gelişmesi ve yeni 
teknolojilerle entegre olması ile bu teknolojinin kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri yerel yönetimlerden bakanlıklara, tarımdan turizme birçok 
alanda çeşitli konularda kullanılmaktadır. Yerel yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistem-
leri, daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, plan-
lama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda 
yardımcı olmak için kullanmaktadır. Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) Projesine 
2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve halen devam etmektedir. Temelinde belediyenin 
otomasyon yazılımının yenilemesi ile başlayan süreçte taşınmaz tabanlı bir yazılım 
ihtiyacı sebebiyle proje Coğrafi Bilgi Sistemi destekli hale getirilmiştir. 
 
Arazi çalışması maliyetlerinin yüksek olması ve başlangıçta planlanmaması sebebiy-
le projede şuan için belediye bünyesindeki ve diğer kurumlardaki mevcut verilerin 
toplanması, temizlenip ilişkilendirilerek akıllandırılması aşamaları gerçekleştirilmek-
tedir. Bu kapsamda çeşitli kurumlardan veriler alınarak sisteme entegre edilmektedir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu Kayıtları, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri(NVİ) Genel Müdürlüğünden Adres Kayıt Sistemi (AKS) verileri, 
ASKİ’ den sözel abone bilgileri ve 1998 yılına ait halihazır harita ve bu çalışmalardan 
türetilmiş bina katmanı temin edilmiştir. NVİ Genel Müdürlüğü ile yapılan KPS web 
servisleri protokolü ile AKS verilerine anlık olarak ulaşılabilmektedir.
 
Saha çalışması yapılmaması sebebiyle numarataj bilgisi için 2007 yılında ülke ge-
nelinde başlatılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) bünyesindeki AKS 
verileri kullanılmaktadır. AKS numarataj verileri ile CBS bina ve kapı no katmanları 
eşleştirilmektedir. CBS bina katmanı ile AKS verilerini eşleştirebilmek için öncelikli 
olarak güncel bina ve numarataj verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Altındağ ilçesi ge-
cekondulaşmanın yoğun olduğu bir ilçedir. Altındağ, son yıllarda yapılan çeşitli res-
torasyon, park, konut projeleri ile bir değişim geçirmektedir. 1998 yılında üretilen 
halihazır harita verilerinden elde edilen binalar güncelliğini çoktan kaybetmiş oldu-
ğundan güncel bina verilerinin temin edilmesi konusunda yüksek çözünürlüklü uydu 
görüntülerinden faydalanılmıştır. Arazi çalışması olmaması sebebiyle belediyede veya 
diğer kurumlarda bulunan araziye ait her türlü veri kullanılmaya çalışılmaktadır. Ada/
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parsel, cadde/sokak, bina, kapı no katmanlarında veri toplama, düzenleme, eşleştirme 
çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.
 
Çalışmalar sonucunda gelinen noktada, bilgilendirme amaçlı, internetten imar duru-
mu sorgulaması yapılabilmektedir. Böylece İmar Müdürlüğüne bilgilenme amaçlı ya-
pılan başvuruların azaltılması ve vatandaşların belediyeye gelmeden internetten imar 
durumunu sorgulamaları amaçlanmaktadır. Bunun yanında ilçeye ait coğrafi bilgilere 
erişim amacıyla 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Uygulamaları da çok yakında 
internetten vatandaşların kullanımına açılacaktır. Bu uygulamalarla adrese ya da par-
sele göre arama yapılabilmekte, önemli yerler sorgulanabilmekte, imar durumu sor-
gulaması yapılmakta, binaya ve parsele ilişkin birçok bilgi gösterilmektedir. 3 boyutlu 
uygulamada, Altındağ’ da sanal gezinti yapılabilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 
yetkiler dahilinde, kurum içinde müdürlüklerce kullanılacak ek yetenekler bulunmak-
tadır. Bunlar, parsele ve binaya ilişkin tapu, ruhsat, iskan vb. verilere erişim; ruhsatlı 
binalara ilişkin tematik harita yapılması; harita üzerinde seçilen bir noktadaki taranmış 
paftaların görüntülenmesi ve bilgisayara indirilmesi gibi çeşitli yeteneklerdir. Ayrıca 
AKS ile CBS entegrasyonu neticesinde ise TC kimlik numarası bilinen kişiler coğ-
rafya ile ilişkilendirilmiş olmaktadır. Belediyelerde birçok işlemde kişi-adres bilgileri 
kullanılmaktadır, entegrasyon ile kişi bilgisi içeren her türlü iş ve işlemle ilgili coğra-
fi analiz ve tespit yapmak mümkün hale gelmektedir. Örneğin, belediye gelirlerinde 
önemli bir yeri olan emlak vergisi kayıp ve kaçaklarının tespitinde, yatırımların doğru 
yönlendirilmesinde, istek-şikayetler ile sosyal yardımların, çağrı merkezine gelen bir 
çağrının harita üzerinde gösterilmesinde vb. konularda kullanılabilinecektir.

Bildiride genel olarak Altındağ Belediyesinde yapılan Kent Bilgi Siste-
mi çalışmalarından ve çalışmalar sırasında izlenilen yol, yaşanılan problem-
ler ve saptamalara yer verilmektedir. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bele-
diyecilik alanında kullanımının gerçek hayattan örneklerine yer verilmektedir.  
Bildiride bahsi geçen sistemlerin bir kısmı albis.altindag.bel.tr - albis3d.altindag.bel.
tr sayfalarından incelenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kent Bilgi Sistemleri, Adres/Numarataj, Yerel yönetimler, Adres 
Kayıt Sistemi (AKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
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ASAYİŞ VE TRAFİK OLAYLARINA AİT 
BİLGİLERİN MEKANSAL ANALİZLER İLE 

DEĞERLENDİRMESİ: KONYA ÖRNEĞİ

D. Emre EKİZER1, İbrahim ÇEVİK1 ,Nurullah OSMANLI2 , Nihat GÜNEŞ2, 
Murat KÜÇÜKDOĞRU 2

1Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
2Konya Büyükşehir Belediyesi, konyakbsnihat@hotmail.com

Suç, insanlık tarihi kadar eski olan, toplumun huzur ve düzenini bozan en önemli et-
kendir. Gelişen teknoloji ile birlikte suç işleme oranları artmakta ve suç türleri değiş-
mektedir. Suçların azaltılması için çareler her dönemde aranmıştır. Suçun oluşumuna 
neden olan maddi ve manevi unsurların analizi, suçların önlenmesi ve azaltılması için 
gerekli ve önemlidir. Şehirlerin gelişmesi ve gelir düzeyinin artmasına paralel olarak, 
araç sayısında ki artışlar, trafik kazalarını da artırmakta ve bunlara her gün bir yenisi 
daha eklenmektedir.
 
Asayiş ve Trafik suçları ile ilgili istatiksel veriler Konya İl Emniyet Müdürlüğünce tu-
tulmaktadır. Asayiş ve Trafik verilerinin istatiksel anlamda değerlendirilmesi, olayla-
rın mekan üzerinde istatistik teknikleri ile değerlendirilmesi kadar etkili bir yönetişim 
sağlamamaktadır. Olayın türü, hangi zaman aralığında, hangi nedenle olduğu, olay 
sayısı gibi bilgilerin yanında olayın gerçekleştiği konumun bilinmesi ve diğer veriler 
ile birlikte analize tabi tutulması esastır. Aynı nitelikteki olayların aynı konumda tek-
rar etmesi veya olayların birbirlerine olan konumsal yakınlık veya uzaklığı, olayları 
oluşturan sorunların tahlil edilmesine ve çözümüne katkı sağlamaktadır. 
 
Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan asayiş ve trafik konula-
rında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü birlikte çalışma yürü-
tülmektedir. Bu çalışmalarda asayiş planlamalarında kullanılmak üzere suç tiplerinin 
hangi bölgelerde meydana geldiğini ve olayların nerelerde yoğunlaştığını gösteren,suç 
oluşumunu tetikleyen kentsel ve toplumsal nedenleri ortaya çıkaran,vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin daha iyi korunmasına yönelik önlemlerin alınmasında yetkililere 
yön veren haritalara ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Trafik açısından bakıldığında ise kazaların yoğunlaştığı yerlerin tespiti, kazaların za-
man ve mekan değişimlerinin anlaşılması kaza oluşumuna etki eden unsurların tespi-
tini gerektirmektedir. Bu tespitlerden hareketle kaza önleme stratejilerinin geliştiril-
mesi, trafik işaretlerinin konumu, yeni alt ve üst geçitler veya yeni yolların planlan-
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ması gibi konularda Coğrafi Bilgi Sisteminin sağladığı görselleme ve mekansal analiz 
gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Bu bildiride Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasın-
da yapılan veri paylaşım protokolü ile rutin aralarda Emniyet Müdürlüğünce temin 
edilen trafik ve asayiş bilgileri, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde var olan 
kent bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesi, harita ortamına aktarılması ve Emniyet 
Müdürlüğünün kullanımına sunulması ile ilgili işbirliği esaslı çalışmalardan örnekler 
verilmesi amaçlanmıştır.
 
Çalışmanın ilk kısmında, Emniyet Müdürlüğünden TAB formatında temin edilen ve-
riler, suç türlerine göre sınıflandırılması sağlanmıştır. Daha sonra sınıflandırılmış veri 
başlıkları mekansal analizlerden Kernel yoğunluk analizine (density) tabi tutularak 
suç haritaları oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmında ise İl Trafik Müdürlüğünce 
GPS cihazları ile kayıt edilen kaza verileri kullanılmıştır. Veriler kaza türüne göre 
sınıflandırılmış akabinde CBS ortamına tanımlanmıştır. Kernel yoğunluk analizi (den-
sity) kullanılarak trafik kazalarına ait yoğunluk haritaları oluşturulmuştur.
 
Asayiş verilerinde yapılan çalışmalarda kişiye karşı, mala karşı, topluma karşı suç-
ların nerelerde yoğunlaştığı ve bu bölgelerde Emniyet Asayiş Birimlerince ne gibi 
tedbirlerin alınmasının gerektiği, trafik verilerinde yapılan çalışmalarda ise ölümlü 
kazaların, yaralanmalı kazaların ve maddi hasarlı kazaların hangi bölgelerde daha sık 
gerçekleştiği ve buralarda meydana gelen kazalarla ilgili İl Emniyet Trafik Birimle-
rince ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak önlem ve planlamalara 
gerekli altlık sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler :GPS/GNSS, Kent Bilgi Sistemleri, Mekansal analiz, Asayiş, Tra-
fik
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AÇIK KAYNAK KODLU GRASS CBS YAZILIMININ 
PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE 

ÇALIŞMASI

Fatih COSKUN1, Can AYDAY1

1Anadolu Üniversitesi  bounfat@gmail.com

Son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının artması bu alanda çalışan 
yazılımların sayılarında da artışı beraberinde getirmiştir. Bu sayı artışı bu yazılımların 
fiyatlarına yansımamıştır. Bu konudaki yazılımlar incelendiğinde, fiyatların yüksek 
olduğu görülür. Fiyatların yüksek olması, bu konuda araştırma yapan kişileri olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu konudaki fiyatların yüksek olması bazı CBS kullanıcılarını 
açık kaynak kodlu yazılımları kullanarak bu yazılımların gelişmesine neden olmuştur. 
Bu konuda en büyük açık kaynak kodlu yazılım, yaklaşık 25 yıldır bu alanda olan 
GRASS’tır.

Şehir ve bölge planlama başta olmak üzere mühendislik, hidroloji, jeoloji, fizik, is-
tatistik, uzaktan algılama alanlarında geliştirilen ve kullanılan GRASS, kullanıcıya 
hızlı ve kolayca veriyi analiz etme, depolama, güncelleme, modelleme ve görüntü-
leme olanakları sağlamaktadır. GRASS, her kullanıcının özelleştirmesine ve mevcut 
modüllere kolayca ekleme yapabilmesine olanak sağlayan kütüphane ve kullanım 
klavuzları ile birlikte dağıtılmaktadır. GRASS, dünyadaki tüm kullanıcı ve geliştiri-
cilere GNU (GPL) Genel Kamu Lisansı altında ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak 
sunulmaktadır.
 
GRASS, veri yönetimi, görüntü işleme, grafik üretim, konumsal modelleme ve veri 
görselleştirme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Komut satırı girişi veya grafik ara-
yüzü ile kullanılabilmektedir. Değişik işletim sistemi ve işlemci mimarilerinde kul-
lanılabilen GRASS açık kaynak kodlu bir sistem olarak çok sayıda Coğrafi Bilgi 
Sistemi(CBS) fonksiyonuna sahip olmasının yanında kısa programcıklar yardımıyla 
kolaylıkla yeni uygulamaların yaratılmasına açıktır. Raster veri formatının yanında 
nokta ve topolojik vektör veri tipleri ve özelleştirilebilir bir çok projeksiyon sistemi-
ni desteklemektedir. Çoğu bilimsel raster ve vektör veri formatları program tarafın-
dan okunabilmekte ve diğer programlar tarafından kullanılmak üzere kaydedilebil-
mektedir. GRASS her türlü mekansal analizi yapabilme, harita üretme, sayısal arazi 
modelleri üzerinde ölçme ve analizler yapabilme, veri görselleştirme ve depolama 
özelliklerinin yanında ilişkisel veri tabanı yönetim programlarına bağlı olarak çalışa-
bilmektedir.
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Yurt dışında oldukça bilinen ve kullanılan GRASS için ayni tanımlamayı yurt 
içinde yapmak olanaksızdır. Türkiye’de GRASS’ı bilen, kullanan, bu konuda ya-
zılımın geliştirilmesini sağlayan insan sayısı çok azdır. Bunun belli başlı nedenle-
rinden biri, GRASS’ın Linux tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışmasındandır. 
Linux işletim sisteminin de çok bilinen ve kullanılan işletim sistemleri ile karşı-
laştırıldığında oldukça az sayıda kullanıcıya sahip olması bunun etkenlerinden biri 
olmaktadır. Yalnız son yıllarda durumda gözle görülür bir değişim yaşanmaktadır. 
Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Linux kullanıcılarında artış hızlanarak 
sürmektedir. CBS kullanıcılarının da bu yöne doğru yönelmeleri boşuna değildir.  
Türkiye’de bir önemli gelişme de, ulusal bir işletim sistemi geliştirme projesinin or-
taya çıkması ile başlamıştır. Linux tabanlı ulusal işletim sistemi Pardus olarak adlan-
dırılmıştır. Bu konuda ortaya çıkan öncüler günümüze kadar başarılı bir şekilde bu işi 
sürdürmüşlerdir. 

PARDUS, TÜBİTAK-UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) 
bünyesinde yürütülen bir işletim sistemi geliştirme projesidir. PARDUS açık kaynak 
kodlu ve GPL (GNU Genel Kamu Lisansı) ile dağıtılan bir özgür yazılımdır. PAR-
DUS, bilişim okur-yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihti-
yaçlarını karşılayan, mevcut Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya 
da kod olarak kullanan ulusal işletim sistemidir. 
 
Bu durumda, ülkemizde CBS kullanıcıları için önemli bir getiri olarak düşünülen 
GRASS yazılımının Pardus ulusal yazılımının üzerinde çalıştırılmasıdır. Araştırma 
GRASS yazılımının Pardus üzerinde çalıştırılmasına dönüktür. 
 
GRASS CBS yazılımının Pardus işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi için bir takım 
işlemlerin yapılması gerekmektedir. Linux çekirdeğine sahip işletim sistemlerinin her 
birinin kendine ait bir paket yöneticisi vardır. Pardus işletim sisteminin paket yöne-
ticisi PİSİ (Packages Installed Successfully as Intended)’dir. Diğer sistemlere uygun 
olarak tasarlanmış yazılımların Pardus üzerinde kullanılması isteniyorsa, yazılımın 
PİSİ paket yöneticisine göre bağımlılıkları da dikkate alarak derlemesi gerekmekte-
dir.

Anahtar Kelimeler :Açık kaynak kodlu CBS, Uygulama geliştirme, Yazılım geliştir-
me, Linux, Pardus
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HİDROLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
UYGULAMALARI: NİLÜFER ÇAYI HAVZASI

Serdar KORKMAZ1
1Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü skorkmaz06@gmail.com

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde birbirinden çok farklı alanlarda kullanıla-
bilmektedir. Bu çalışmada, Bursa’daki Nilüfer çayı havzasının hidrolojik modelinin 
oluşturulmasında CBS’nin nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Öncelikli olarak USGS 
(ABD Jeolojik Araştırma Kurumu) tarafından dağıtılan, dünya yüzeyinin %80’ini 
kapsayan, 3 ark saniye çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli (SYM) indirilmiştir. 
Her bir SYM 5º x 5º çözünürlükte parçalar halinde sunulmaktadır. Havzanın içinde 
bulunduğu alan, iki farklı SYM parçasının üzerine düşmektedir. Fakat bu iki parçanın 
toplam alanı çok geniş olduğundan havzayı içine alacak şekilde dikdörtgen bir kalıp 
oluşturulup, bu kalıp yardımıyla iki SYM’den gereken kısımlar kesilir ve birleştirilir. 
Daha sonra ortaya çıkan SYM’nin projeksiyonu WGS84 UTM Zone 35N koordinat 
sistemine yapılmıştır. SYM incelendiğinde Ulubat gölünde ve Simav çayının Marmara 
denizine döküldüğü bölgede negatif yükseklik değerleri gözlemlenmiştir. Bunlar sıfı-
ra yükseltildikten sonra SYM üzerinde hidrolojik analizler yapılmıştır. Bunlardan ilki 
çukurların doldurulmasıdır. Çukurlar, yüksekliği dört tarafındaki hücrelerden düşük 
olan hücre veya hücre gruplarına denir. Bu çukurlar, suyun akım yönünün bulunması-
nı engellediği için bir algoritma yardımı ile minimum düzeyde yükseltilir. Daha sonra 
başka bir algoritma yardımıyla SYM üzerindeki her bir hücrenin akım yönü bulunur. 
Bu akım yönleri yardımı ile her bir hücrenin drenaj alanı bulunur. Bir noktanın dre-
naj alanı, hidrolojik olarak akışyukarısında bulunan hücrelerin toplam alanına eşittir. 
Daha sonra drenaj alanları için bir eşik değeri belirlenir ve bu değerden büyük drenaj 
alanına sahip olan hücreler akarsu hücresi olarak tanımlanır. Böylece havzanın akarsu 
şebekesi çıkartılır. Ortaya çıkan akarsu şebekesi yalnızca SYM’de bulunan yükseklik 
değerlerine dayalı olarak ortaya çıkan bir şebekedir. SYM’de bulunan ölçüm hataları 
veya çözünürlük gibi nedenlerle beraber akarsu yatağının yapay kanallar ile değişti-
rilmesine bağlı olarak da gerçek akarsu şebekesi çok farklı bir durumda olabilir. Bu 
yüzden SYM analizi ile elde edilen akarsu şebekesi DSİ’den alınan 1/250 000 ölçekli 
basılı bir harita ile ve internette yer alan uluslar arası veritabanlarından elde edilen 
akarsu şebekeleri ile karşılaştırılmıştır. Bu veritabanlarının isimleri GeoCommunity, 
Natural Earth ve CCM2’dir. Natural Earth veritabanında batıda Simav çayı ve doğuda 
Sakarya nehri yer almaktadır, fakat Nilüfer çayı ile ilgili bir bilgi yoktur. Diğerleri 
arasından GeoCommunity’den alınan akarsu haritası CCM2’ye göre biraz daha de-
taylıdır. Düzeltmelerde öncelikli olarak DSİ haritası referans alınmıştır. Buna göre de 
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Nilüfer-Deliçay ve Nilüfer-Simav kesişim bölgeleri CCM2 verileri ve havzanın doğu 
tarafındaki sulama kanalları ile bunların kesişim bölgeleri GeoCommunity verileri 
yardımıyla düzeltilmiştir. Yeniden çizilen akarsu şebekesi ilk hesaplanandan oldukça 
farklıdır. Bu yüzden SYM analizlerini bir kez daha yapmak gerekmektedir. Bunun 
için öncelikle orijinal SYM üzerine sonradan çizilen akarsu şebekesi yakma denilen 
bir metotla işlenir. Yakma işlemi sırasında şekil dosyası olarak çizilmiş akarsu şebeke-
si altta raster olarak bulunan SYM üzerindeki yükseklikleri belli bir derinlikte ve belli 
bir genişlikte düşürerek ileriki aşamalarda akarsu şebekesinin istenilen şekilde çık-
ması zorlanır. Yakma işleminden sonra çukurlar doldurulur, akım yönleri bulunur ve 
akarsu şebekesi yeniden çıkartılır. İstenilen akarsu şebekesi elde edilene kadar yakma 
derinliği ve genişliği değiştirilip denenir. Akarsu şebekesi belirlendikten sonra akarsu 
kollarının drenaj alanları yani alt havzalar belirlenir. Nilüfer çayında 45 alt havza 
çizilmiştir. Bunların alanları 0.28 ile 152.37 km2 arasında değişmektedir. Daha sonra 
akarsu şebekesinin çıkış noktası belirlenir ve buna göre havza sınırları çizilir. Nilüfer 
çayının havza alanı 1984 km2 olarak bulunmuştur.

Bu SYM üzerinden yapılan hidrolojik analizlere ek olarak meteorolojik veriler, CO-
RINE arazi örtüsü vb. veriler de eklendiğinde havza ile ilgili her türlü sayısal çözüm-
leme yapmak mümkün olabilmektedir. CBS veritabanlarının uluslar arası erişime açık 
olmasıyla beraber havzalarla ilgili bilgiler doğruluk payı gittikçe artan bir seviyede 
elde edilebilmektedir. Hidroloji alanında havza yönetimi, su bütçesi hesaplanması, 
taşkın kontrolü ve iklim değişikliği senaryoları gibi konularda büyük kolaylık sağ-
lanmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Hidroloji, Havza yönetimi, Su kaynakları, Sayısal Arazi Model-
leri, Coğrafi veritabanları
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ADAPAZARI’NDA ISINMA KAYNAKLI HAVA 
KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU1, Şeref SOYLU1

1Sakarya Üniversitesi mahnaz@sakarya.edu.tr

Kentlerde nüfus yoğunluğunun artması, alan kullanımının topografik ve meteorolojik 
koşullara uygun olmayan bir karakter kazanması, ısınma sistemlerinin gelişen ko-
şullara uygun biçimde geliştirilememesi ve fosil yakıt kullanılıyor olması lokal hava 
kirliliğinin en önemli nedenleridir. 

Çalışma alanı Sakaya ili merkez ilçesi olan Adapazarı’dır. Adapazarında sanayinin 
gelişmesi ve ulaşımda araç sayısının artmasının yanında kullanılan kömürlerin ka-
litesinin düşük olması ve doğalgazın yaygınlaşmamış olması nedenleriyle hava kir-
liliği problemi ciddi boyutlardadır. Böyle olmasına rağmen, ölçümler sadece birkaç 
noktada yapılmakta ve mevcut kirleticilerin durumu ve yayılımı sadece bu ölçümlere 
dayandırılarak ortaya konmaktadır. Bu çalışmada, Adapazarı merkezinin ısınma kay-
naklı emisyon envanterlerinin hazırlanması ve CBS kullanılarak incelenmesi amaç-
lanmaktadır. Isınma kaynaklı olan emisyonlardan PM, SO2, NO2, CO2, emisyonla-
rının hesaplamaları yapılarak envanterleri hazırlanmış, CBS yazılımları kullanılarak 
haritalanmıştır. 

Çalışmada, seçilen alanlarda anketler yapılarak veriler toplanmış, bu veriler ile emis-
yonlar hesaplanmıştır. Belirlenen alanlar, rastgele seçilen Cumhuriyet, Hızırtepe, Şi-
rinevler, Maltepe, Kemal Paşa, İstiklal (Merkez), İstiklal (Serdivan), Yenicami, Akın-
cılar, Papucçular, Semerciler mahalleleridir. Bu 11 mahallede örnekleme yapılacak 
cadde ve sokak sayıları belirlenmiş, hazırlanmış olan anket soruları mahalle sakinleri-
ne yöneltilmiştir. Anketlerde yakıt tipi (Doğalgaz, Kömür, Fueloil), kullanım miktarı, 
hane sayısı ve teknoloji (Kombi, Soba, Kalorifer...) tipleri belirlenmiştir. Bu bilgiler ile 
emisyonlar hesaplanmış ve veri tabanları oluşturulmuştur. Bu verilerin haritalanması 
ile de CBS’nin karar verme mekanizmalarına sorunu bütünleşik sunmak konusundaki 
işlevi akılcı ve sürdürülebilir çözüm önerilerinin oluşturulmasında kullanılmıştır.
 
Emisyon envanteri hesaplamalarında kullanılan kömürlerin kimyasal ve fiziksel özel-
liklerine en yakın olan Avrupa çevre ajansı emisyon faktörlerinden bitüm kömürü-
nün emisyon faktörü değerleri kullanılmıştır. Çalışmada Map info v7.5 yazılımı, veri 
tabanı için Microsoft Excel ve Microsoft Access programları kullanılmıştır. Google 
Map’ten alınan Adapazarı uydu görüntüsü, sayısal harita ile çakıştırılarak mahalle 
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bölümleri çizilmiş ve mahalleler ısınma kaynaklı kirletici konsantrasyon değerlerine 
göre sınıflandırılarak tematik haritalar oluşturulmuştur. Veri bilgi ekranında görüle-
bilen veriler; mahalle adı, sokak adı,toplam hane sayısı, anket yapılan hane sayısı, 
apartman ve müstakil kalorifer-kombi-soba kullanım oranı, kömür kullanım oranı, 
SO2, NOx, CO2 ve PM değerleridir. 
 
Sonuçta mahallerin tamamında doğalgaz kullanımının henüz yaygınlaşmadığı, kömü-
rün ise tüm mahallelerde birinci sırayı aldığı görülmüştür. Kömür tüketim miktarları 
mahalleler bazında karşılaştırıldığında Maltepe mahallesi yıllık toplamda birinci sıra-
yı almaktadır. Bunu Kemalpaşa mahallesi izlemektedir. Haritalar incelendiğinde de, 
doğalgaz kaynaklı emisyonlarının en yüksek olduğu mahallenin doğalgazın en yaygın 
kullanıldığı İstiklal (Serdivan) mahallesi olduğu görülmektedir. Kömür kullanım kay-
naklı PM, SO2, NOx, CO2, emisyon miktarlarının en yüksek olduğu mahallelerin ise 
Kemal Paşa ve Maltepe Mahalleleri olduğu, PM miktarları en fazla olan bölge Kemal 
Paşa Mahallesi iken NOx, ve SO2 miktarları en fazla olan bölgenin ise Maltepe Ma-
hallesi olduğu belirlenmiştir.
 
Çalışmadan çıkan sonuçlara göre ısınmadan kaynaklanan emisyon salınımlarını azal-
tabilmek için kirliliğin tespit edildiği alanlarda emisyon kontrol tekniklerinin uygu-
lanması ve takibi yapılmalıdır. Kirliliğin bertaraf edilebilmesi için halkın kullandığı 
yakıtların denetiminin iyi yapılması ve doğalgaz gibi temiz yakıt teknolojisinin ve 
yalıtım, filtre gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, temiz enerji alternatiflerinin de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. 

Hava kirliliği konusunda mevcut durumun ortaya konması, alınması gerekli tedbirler 
açısından önemli ve gereklidir. Bu bağlamda, giderek artan hava kirliliği problemleri-
ni çözmek için güvenilir envanter verilerine ve bu verilerin sorgulanabilir bir şekilde 
görsel hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Yerel yöneticiler ancak bu şekilde hangi tür 
kaynaklarda ne miktar kısıntı ile ne kadar iyileşme sağlanacağını görme şansına sahip 
olabilecekler ve yapılabilecek pahalı hatalardan kurtulacaklardır. CBS’nin minumum 
hata payı ile verileri yansıtması hava kalitesi ile ilgili yapılacak planlarının en doğru 
şekilde uygulanmasına imkan vermektedir. Hava kirliliğinin kaynakları ve dağılımı 
ile ilgili çalışmaların CBS bakışı ile yapılması şehrin gelecek emisyon projeksiyonu 
ile hava kirliliği planlamasına ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler :Çevre yönetimi, Kirlilik tespit ve takibi, Atık yönetimi, Hava 
kirliliği, Görselleştirme
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EKOLOJİ TABANLI ENVANTER, PLANLAMA 
ve YÖNETİM UYGULAMALARINDA CBS’NİN 

KULLANILMASI

Cumhur GÜNGÖROĞLU1

1Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, cgungoroglu@yahoo.com

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafik mekansal konumlu ve ekolojik tabanlı envan-
ter, planlama ve yönetim çalışmalarında hızla artan bir şekilde kullanım yeri bulmak-
tadır. CBS mekansal verileri sayısal tespit edebilme ve üzerinde çalışılabilme, kay-
dedilebilme ve yeniden düzenleyebilme, modelleyebilme, analiz edebilme ve bunları 
alfa nümerik ya da grafik olarak sunabilme teknik ve yöntemlerine sahiptir. Burada 
önemli olan nokta, CBS’nin kullanıcıya geometrik ve geometrik olmayan verilerin 
kompleks ve mantıksal içerikteki alansal ilişkilerinin tespitine yardımcı olmasıdır. 
CBS’nin bu kapasitesi kırsal peyzaj ve doğa korumaya dayalı uygulamalarda kul-
lanılabilirliğini arttırmaktadır. CBS’nin burada ki önemi, ekolojik tabanlı çalışma-
larda flora-faunanın tespiti, bunlara ait yaşama ortamlarının karakterize edilmesi ve 
bunları arazi kullanımlarıyla ilişkilendirerek koruma ve kullanmaya yönelik planlama 
ve yönetim uygulamalarına altlık olacak mekansal verilerin oluşturulmasında ortaya 
çıkmaktadır. Doğa koruma ve kırsal peyzaj uygulamaları genelde eylemsel şekilde 
uygulamaya yönelik yürütülmekte olup, bunun için farklı alanların disiplinler arası 
mekansal ilişkilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden ortaya kompleks bir planlama 
süreci çıkmaktadır. CBS bu noktada doğa koruma ve kırsal peyzaj çalışmalarının 
yürütülmesine teknik ve bilimsel bir dayanak sunmaktadır. CBS’nin bu çalışmaların 
yürütülmesinde kullanıldığı başlıca uygulama alanları şunlardır; Sayısal görüntüle-
rin işlenmesi ve yorumlanması; Peyzaj strüktürlerinin (biyotoplar, arazi kullanımları, 
ekolojik yöreler, vb.) tespiti, analizi ve değerlendirilmesi; Korunması değerli ekolojik 
alanların tespiti ve tüm bunlara yönelik haritaların oluşturulmasıdır. 
 
AB kapsamında ortaya çıkan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, CORINE Arazi Örtüsü Sınıf-
landırması, AB tür ve habitat yönetmeliği sayesinde ülkemizde peyzajların tespiti ve 
korunması, CORINE arazi örtüsü sınıfları, biyotopların tespit edilmesi ve haritalan-
ması gerekmektedir. Bu çalışmada günümüzde kırsal peyzaj ve doğa koruma amaçlı 
envanter, planlama ve yönetim uygulamalarında ve CORINE Arazi Örtüsü Sınıflarının 
doğruluğuna yönelik kullanılan CBS teknik ve yöntemleri ayrı ayrı tanıtılacak, sonuç 
olarak da bu alanlarda uygulanan CBS uygulamaları genel olarak değerlendirilecek-
tir. Bu uygulamalar daha önceden yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan çalışma 
örneklerine aittir. CBS, peyzaj ekolojisine dayalı olarak peyzajın karakterize edilmesi 
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ve tiplendirilmesinde geniş bir kullanıma sahiptir. Biyotop tip haritaları korunan alan-
ların planlanmasında temel olan yönetim alanlarının belirlenmesinde bir altlık olarak 
büyük bir önem taşımaktadır. 1/100.000 ölçekte haritalanmış CORINE Arazi Örtüsü 
sınıflarının doğruluğunun değerlendirilmesi onun kullanılabilirliği açısından olduk-
ça önemlidir. CORINE Arazi Örtüsü Haritaları ve buna ait veritabanı Çevre ve Or-
man Bakanlığı’nın çalışma alanları, planlama, yönetim ve politikalar üretebilmesinde 
önemli bir altlık oluşturma yeteneğindedir. CORINE Arazi Örtüsü Haritaları bunun 
dışında çevre ve ormancılıkla ilgili fakülte ve araştırma kurumlarının araştırmalarında 
kullanabileceği, önemli bir veritabanı ve bilgi kaynağıdır. Bu nedenle CORINE Arazi 
Örtüsü haritaları ve veritabanının çözünürlük ve doğruluğunun yükseltilmesi, onun 
geçerli bir şekilde uygulanabilirliği bakımından büyük öneme sahiptir. Yukarıda be-
lirtilen uygulama alanlarında kompleks bir şekilde ortaya çıkan veri üretimi, veri kat-
manlarının oluşturulması, bunların analizi ve haritalanmasında denenmiş CBS teknik 
ve yöntemlerinin sunulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Ekoloji, Doğal hayat, Peyzaj, Mekansal analiz, Doğal kaynak 
yönetimi
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MADENCİLİKTEN KAYNAKLANAN TASMAN 
OLUŞUMLARININ BELİRLENMESİNDE SANAL 

KÜRE İLE İNTERNETCBS UYGULAMALARI

Hakan AKÇIN1

1ZKÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü 67100 ZONGULDAK, hakanakcin@hotmail.com

Yeraltı madenciliğinin uygulandığı bölgelerde, üretim yapılan yeraltı katmanlarında 
oluşan boşlukların ya doldurularak üstündeki katmanların göçmesi engellenir ya da 
oluşan bu boşluğun üretim alanına zarar vermemesi için kısa sürede göçmesi beklenir 
veya göçertilmesi gerekmektedir. Dolgulu üretimin yüksek maliyetli olması nedeniyle 
genellikle göçertmeli sistemin uygulandığı madencilik bölgelerinde yeryüzünde bü-
yük çaplı yüzey deformasyonları meydana gelir ki bu oluşum mekanizmasına tasman 
adı verilir. Bu oluşum özellikle yerleşim alanlarındaki binalarda, yollarda yeraltı te-
sislerinde ve enerji nakil hatları gibi mühendislik yapılarında önemli hasarlara yol 
açmaktadır. Gayrimeskûn alanlarda ise yüzey morfolojisinin değişmesine, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarının etkilenmesine ve değişimine yol açmaktadır. 
 
Yeraltı maden üretiminin; yeryüzündeki tasman etki alanı içerisinde nasıl bir defor-
masyon etkisi yaratacağı bir takım geometrik, jeolojik ve mekanik bilgilerden yarar-
lanarak kestirilebilir. Yeraltında üretim yapılan alanın geometrisi, üretim damarının 
kalınlığı, damarın eğimi, üretimin yeryüzünden derinliği, üretim katmanı ve üzerin-
deki katmanların mekanik özellikleri ve petrografik özellikleri bu tür bilgi guruplarını 
oluşturmaktadır.Bunun için günümüzde çok farklı tasman kestirim yöntemleri gelişti-
rilmiştir. Bu yöntemlerin sonuçları tasman gözlemleri ile karşılaştırılarak yöntemlerin 
gücü ortaya çıkarılmaya çalışılmakta, ayrıca bu gözlemlerin sonuçlarına göre üretim 
bölgelerinin genel karakteristiklerine uygun ampirik (görgül, deneysel) kestirim yön-
temleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak bir sınıflama yapıldığında kestirim 
yöntemleri; profil fonksiyonu yöntemleri, etki fonksiyonu yöntemleri, sayısal model-
leme yöntemleri olarak ele alınmaktadır.
 
Ele alınan bu çalışmada; öncelikle tasman ve tasman kestirim yöntemleri hakkında ge-
nel bilgiler verildikten sonra, Zonguldak Taşkömür Havzasında özel sektöre ait yeraltı 
maden ocaklarındaki taşkömürü üretimlerinin yüzey tasman etkilerinin belirlenmesine 
çalışılmıştır. Uygulamada İngiliz Kömür havzası için geliştirilmiş profil fonksiyonu 
kestirim yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılması ile gerçekleştirilecek kesti-
rim hesapları için gerekli geometrik ve jolojik bilgiler, yeraltı topoğrafik ölçümleri ile 
elde edilen Maden Üretim Haritaları ve bölgenin genel özelliklerini yansıtan büyük 
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ölçekli Jeolojik haritaların vektörleştirilerek sanal küreye katman haline getirilmesiy-
le ve sanal kürenin bünyesindeki açık kodlu CBS verileri kullanılarak elde edilmiş 
ve görsel hale getirilmiştir. Üretim derinliği ve üretim geometrisi ile yüzey tasman 
etki alanı sanal küre üzerinden belirlenmiş ve görselleştirilmiş, ayrıca faylar ve kırık 
hatları sanal küre üzerinde çizgiselleştirilerek üretim geometrisi ile çakıştırılmıştır. 
Saha gözlemleri ile belirlenen hasarlı yapılar ve her bir yapı için üretimin ne kadar 
hasar verdiği sanal küre üzerinden analiz edilerek belirlenmiştir. Son olarak bölgenin 
imar planı sanal küre üzerine veri katmanı haline getirilerek hasara uğrayan yapıların 
imarlı alanlar içerisinde olup olmadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar havza 
için gerçekleştirilen Uzay Tabanlı Radar gözlemleri ve Diferansiyel İnterferometrik 
SAR (DInSAR) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu uygulama için ise bölgeyi kapsa-
yan bir dizi ALOS PALSAR L Band radar uydu görüntülerinin interferometrik analizi 
ile oluşturulan deformasyon haritası kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Madencilik, Web/Internet CBS, Uzaktan Algılama, Madencilik 
Tasmanı, Diferansiyel İnterferometrik SAR
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 XIX. OTURUM
	 PARALEL	OTURUM:	CBS	Uygulamaları	5

	 TEKNİK	OTURUM	13
	 Oturum	Başkanı
	 Dr.	Ayşegül	ORUÇKAPTAN	(Peyzaj	Mimarları	Odası)
 

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) 
UYGULAMALARI 
Alparslan	Hamdi	KUZUCUOĞLU

BUĞDAY BİTKİSİNİN FARKLI EKİM 
BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİM DÜZEYİNİN 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ile İNCELENMESİ 
Orkan	ÖZCAN,	Nebiye	MUSAOĞLU,	Berk	ÜSTÜNDAĞ,	Yusuf	
KURUCU,	Cankut	ÖRMECİ

YAPAY ALAN DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN 
ALGILAMA İNDEKSLERİ İLE 
BELİRLENMESİ, İSTANBUL ÖRNEĞİ 
Filiz	BEKTAŞ	BALÇIK

COĞRAFİ BİLGİ BİLİMİ VE KARTOGRAFYA 
ULUSLARARASI VE DİSİPLİNLERARASI 
ORTAK ARAŞTIRMA KONULARI 
N.	Necla	ULUĞTEKİN,	Melih	BAŞARANER,	A.	Özgür	
DOĞRU,	Caner	GÜNEY
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KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMİ (CBS) UYGULAMALARI

Alpaslan Hamdi KUZUCUOGLU1

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi alpkuzucuoglu@gmail.com

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ilk olarak Kanada’da 1960’lı yıllarda doğal kaynak-
ların analiz ve envanter çalışmalarının yapılması amacıyla geliştirilmiştir.[1] 1980’li 
yıllardan itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede CBS yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tara-
fından 1987 yılında İstanbul KBS (Kent Bilgi Sistemleri) projesi çalışması ile CBS 
çalışmalarına başlanmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte farklı disiplinler tarafın-
dan kullanılmaya başlanan CBS, her türlü verinin depolanmasını, işlenmesi ile analiz 
edilmesini sağlamaktadır. Bu işlemler için gerekli donanım ve yazılımlar ile kullanı-
cılardan oluşan bir sistemdir. Dünyada sadece üniversite seviyesinde CBS’nin kulla-
nıldığı alan sayısı 100’den fazladır.

Dünyadaki CBS uygulamalarına baktığımızda çoğunlukla arkeolojik alanlarda kulla-
nıldığı görülmektedir. Arkeolojik sit alanlarının bulunduğu bölgeye ait, uydu fotoğraf-
ları, tarihi haritalar, jeolojik haritalar, topoğrafik haritalar, biyolojik çeşitlilik haritaları 
gibi pek çok veri, sisteme entegre edilebilmektedir. ABD’de Milli Parklardan sorumlu 
Milli Park Hizmetleri Kurumu (NPS) ülke genelindeki tüm Milli Park alanlarında çı-
karılan buluntu cinsi, adedi, bulunduğu yer (kazı alanı, sit alanı vb.), hangi döneme ait 
olduğu gibi verileri CBS ortamında hazırladığı haritalarda kayıt altına almaktadır.

Müze uygulamalarında ise müzenin şehrin neresinde bulunduğu, müze yerleşim 
alanları (müze ve koleksiyonları hakkında bilgiler, müzenin içindeki koleksiyonların 
lokasyonu vb.) bilgilerin sunulmasında CBS’den istifade edilmektedir. Müze kolek-
siyonlarını tehdit eden böcek türlerinin tespitine yönelik Kanada Riverside Belediye 
Müzesi’nde bir CBS uygulaması yapılmıştır. Çeşitli tip ve markadaki yapışkanlı bö-
cek tuzakları müze geneline yerleştirilmiş, 1 yıl süreyle müze izlenmiştir. Çalışma so-
nunda böcek türleri, müze teşhir salonları ile depo alanlarındaki yoğunlukları, katlara 
göre dağılımları, değişik tuzaklardaki böcek sayısının aylara göre değişimleri elde 
edilmiş, bu sonuçlar CBS haritalarında gösterilmiştir. 

Ülkemizde arkeolojik alanların ve buluntuların korunmasına yönelik Türkiye Arke-
olojik Yerleşmeleri Projesi (TAY) gibi başarılı CBS uygulamaları bulunmaktadır[4]. 
Yine Çanakkale’de bulunan Seddülbahir ve Kumkale adlı Osmanlı kalelerinin bulun-
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duğu arkeolojik alan ile bu alanlara ait belgeleme, kazı ve konservasyon projelerinde; 
Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından Pergamon’da yapılan çalışmalarda CBS’den 
faydalanılmıştır. Müze yerlerine ait bilgilendirme haritalarına ise akıllı harita üreti-
minde uzmanlık kazanmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CBS uygulama-
sı olan Şehir Rehberinden ulaşılabilmektedir. 

BEYLERBEYİ SARAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (BSCBS):
Çalışma, “Beylerbeyi Sarayı’nda Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” isim-
li doktora tezi kapsamında, 4 ana grup halinde belirlenen risklerin (Çevresel, Biyolo-
jik, İnsan, Afet) saray binası ve koleksiyonlara ne derece etki ettiğinin anlaşılabilmesi 
için yapılan ölçüm çalışmalarının CBS de değerlendirilmesini kapsamaktadır.Coğrafi 
Bilgi Sistemini üst ölçekte değerlendirirsek Kent (KBS), Ulaşım (UBS), Altyapı Bilgi 
Sistemi (ABS) gibi pek çok sistem alt ölçek olarak CBS kapsamı altına girmektedir. 
BSCBS (Beylerbeyi Sarayı Coğrafi Bilgi Sistemi) üst ölçeğine ise arazi kullanımı, 
çevresel koşullar, konum, hava fotoğrafı, topoğrafik harita, tarihi haritalar, alt yapı sis-
temleri, binanın durumu, ölçümler gibi pek çok alt ölçek veri entegre edilmiştir. Bina 
içindeki tüm ölçüm çalışmalarına dair veriler sisteme girildikten sonra, katlar arası 
ve aynı kat içindeki odalar arasındaki ilişkiler de kolayca anlaşılabilmektedir. Her 
bir ölçüm noktasının gerçek koordinatlarında konumu, bir sembolle görselleştirilerek 
tematik olarak BSCBS üzerinde yer almıştır. Bildiride CBS uygulamalarının kültür 
mirasının korunmasına büyük katkılar sağladığı vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler :Kültür ve tabiat varlıkları yönetimi, Risk tahmini ve analizi, 
Hasar tespiti, Kültür mirasının Korunması, Pasif konservasyon



159

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BUĞDAY BİTKİSİNİN FARKLI EKİM 
BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİM DÜZEYİNİN BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ ile İNCELENMESİ

Orkan ÖZCAN1, Nebiye MUSAOĞLU2, Berk ÜSTÜNDAĞ3, Yusuf KURUCU4, 
Cankut ÖRMECİ2

1İTÜ – UHUZAM,2İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
3İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 

4Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü, orkan@cscrs.itu.edu.tr

Dünya genelinde en yaygın ve en fazla üretimi yapılan tarım ürünü olan buğday, den-
geli besin içeriği nedeniyle insan beslenmesi açısından çok kritik bir değer taşımakta-
dır. Ülkemizde buğday yaklaşık 9,5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan 
yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton civarında gerçekleşmektedir. Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde ise buğday üretimi, bölgedeki tarım alanlarının yarısından fazlasını 
kapsamaktadır.
  
Tarımsal üretimde planlı üretim faaliyetlerinde bulunmak, tarım politikalarında elde 
edilecek ürün miktarının tahmini, geleceği doğru bir şekilde görmek ve öncesinde 
olumlu yönlendirebilmek adına büyük önem taşımaktadır. Ürün kalitesini önemli öl-
çüde etkileyen şartların göz önünde bulundurulması ve en uygun yetiştirme zamanı 
ve alanların tespit edilmesinin önemi büyüktür.Yeni bitki tür ve çeşidinin o yörenin 
iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı, iklimde tarımsal kurak-
lık vb. olası değişikliklerin bitkisel üretime etkilerinin ne olacağı gibi konularda kısa 
zamanda sonuca ulaşmak Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri 
ile mümkün olmaktadır.
 
Günümüzde Uzaktan Algılama teknolojilerinden faydalanılarak uydu görüntülerin-
den gerekli bilgilerin çıkarılması ve bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde analizi 
ile tarım alanlarının ve ürün çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıla-
bilmekte; ayrıca bitki gelişim sürecinden hasata kadar olan dönemde önceden bir de-
ğerlendirme yapılabilmektedir. Uzaktan Algılama, tarıma yönelik çalışmalarda birçok 
alanda veri kaynağı sağlamaktadır. Kurulacak sistemin ölçeğine ve üretilecek verile-
rin özelliklerine bağlı olarak seçilecek uydu verisi ve uygun işlem adımları ile güncel 
ve yüksek doğrulukla bilgi üretmek mümkündür.
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi geniş tarım alanları ile farklı ürün çeşitlerinin yetişti-
rildiği ve sistemin hem kurulması hem de test edilmesi için gerekli verilerin bilimsel 
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yöntemlerle üretildiği önemli bir coğrafya olmasından dolayı çalışma alanı olarak be-
lirlenmiştir. Çalışmada, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde kurulan 
tarımsal gözlem amaçlı istasyonlara ait veriler; dış/iç sıcaklık, 10cm derinlikte toprak 
sıcaklığı, 15cm derinlikte toprak nemi, 45cm derinlikte toprak nemi, UV indeksi, gü-
neş ışın şiddeti, rüzgâr hızı / yönü, hava basıncı, yağış miktarı (günlük, aylık, yıllık), 
yaprak nemi, bitki boyu, yaprak/çiçek/başak boyutları, tarlanın RGB renk dağılımı, 
tarlanın spektral deseni, tarla görüntüsü ve bitki görüntüsünü oluşturmaktadır. İstas-
yonlardan elde edilen meteorolojik, toprak ve yüksek çözünürlüklü kamera verileri 
ile zamansal koordinasyon ve bölgedeki ürün gelişimlerinin sürekli izlenmesi sağlan-
maktadır. 
 
Yapılan çalışmada, uzaktan algılama teknikleri ile SPOT 5 uydu görüntülerine obje 
tabanlı sınıflandırma yöntemi uygulanarak arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. 
Ayrıca; istasyonlar tarafından takip edilen tarım alanları için yapılan bitki analizleri ile 
ürün özellikleri çıkartılmıştır. Bölgenin Sayısal Yükseklik Modeli kullanılarak çalış-
ma alanındaki istasyonların ve çevrelerindeki tarım alanlarının topografik özellikleri 
belirlenmiştir. Uzaktan Algılama ve istasyon verileri ile topografik özellikler Coğrafi 
Bilgi Sistemi ortamında bir arada değerlendirilerek bitki gelişiminde farklılıklara ne-
den olan koşullar ortaya konulmuştur.
 
Çalışmada, istasyonlardan ve uydu görüntülerinden elde edilen veriler doğrultusunda 
bölgelerdeki ekolojik farklılıklardan dolayı ürünlerin adaptasyon farklılıkları, ekolo-
jik değişkenlerin farklı olduğu bölgelerdeki buğdayın yetişme ortamlarına uygunluğu 
ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler :Uzaktan Algılama, Görüntü işleme, Arazi kullanımı/Arazi örtü-
sü, Buğday, Yersel istasyon
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YAPAY ALAN DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA 
İNDEKSLERİ İLE BELİRLENMESİ, İSTANBUL 

ÖRNEĞİ

Filiz Bektaş BALÇIK1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, bektasfi@itu.edu.tr

Arazi örtüsü ve arazi kullanımı sınıflarının doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edil-
mesi doğal kaynak yönetimi, çevre uygulama, biyoçeşitlilik, şehir ve bölge planlama, 
doğal afet yönetimi ve iklim gibi çalışmalar için çok önemlidir. Uzaktan algılama tek-
nolojisi farklı ölçeklerde arazi kullanımı ve örtüsü sınıflarının belirlenmesinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Özellikle yapay alanlarda meydana gelen alansal değişimle-
rin tespit edilmesinde farklı özelliklere sahip uydu görüntüleri ve çeşitli algoritmalar 
doğruluğu yüksek sonuçların üretilmesi için tercih edilmektedir. Bu çalışmada uygu-
lama alanı olarak İstanbul seçilmiştir. İstanbul’ da kontrolsüz şehirsel gelişme ve aşırı 
nüfus artışı gibi olaylar doğal kaynaklar ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 
Bu sebepten dolayı arazi örtüsü ve arazi kullanımı sınıflarının ve bu alanlarda mey-
dana gelen değişimlerin tespit edilmesi sürdürülebilir kaynak yönetimi ve şehir bölge 
planlama açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı farklı tarihle-
re ait Landsat 5 TM uydu görüntüleri kullanarak İstanbul yapay alanlarının (yerleşim 
ve yapı alanlarının) 1987 yılından 2009 yılına kadar ki değişiminin izlenmesi ve ana-
lizidir. Kullanılan Landsat 5 TM uydu görüntüleri 30 m piksel boyutuna ve 7 spektral 
banta sahiptir. Çalışmanın ilk aşamasında görüntü ön işleme adımları uygulanmıştır. 
Öncelikle sistem hatalarını ortadan kaldırmak ve atmosferik parçacıklardan dolayı 
meydana gelen bozulma etkilerini minimize edebilmek için uydu görüntüleri radyo-
metrik ve atmosferik olarak düzeltilmelidir. Bu çalışmada, uydu görüntülerine ait sa-
yısal değerler görüntü dosyaları ile birlikte temin edilen bilgi dosyalarında bulunan 
ofset ve kazanç (gain) değerleri kullanılarak öncelikle radyans değerlerine ve sonra 
yansıtım değerlerine dönüştürülmüştür. Atmosferik düzeltme, yaygın olarak kullanı-
lan koyu nesne çıkartılması Dark Object Subtraction (DOS) yöntemi ile gerçekleştiril-
miştir. Bu yöntemde homojen atmosfer koşulları ve görüntüde yansıtım değerleri çok 
düşük olan koyu nesnelerin olduğu kabul edilmektedir. Görüntüye ait histogramdaki 
minimum yansıtım değerleri çok koyu renkte olan su ve bazı gölgede kalan alanlar 
kullanılarak tespit edilir ve bunlar her bir bant için tüm piksel değerlerinden çıkarılır. 
Görüntüleri ortak bir koordinat sisteminde tanımlayabilmek ve geometrik distorsi-
yonları elemine etmek için geometrik düzeltme uygulanmıştır. Görüntüden homojen 
olarak dağılmış ve kolaylıkla ayırt edilebilecek yol kesimi gibi alanlar yer kontrol 
noktaları (YKN) olarak seçilmiştir. Afin dönüşüm ile geometrik bozulmalar gideril-
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miş ve UTM/WGS 1984 projeksiyon sistemine göre kayıt edilmiştir. Özellikle arazi 
değişim tespiti çalışmalarında görüntülerin geometrik düzeltme işlemlerinin yüksek 
doğrulukla uygulanması çalışmanın genel sonuçlarının doğruluğu için önemlidir. Ça-
lışmanın ikinci aşamasında üç farklı uzaktan algılama indeksi kullanılarak çalışma 
bölgesine ait arazi örtüsü sınıfları elde edilmiştir. SAVI (Soil Adjusted Vegetation In-
dex), MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) ve NDBI (Normalized 
Difference Baren Index) çalışmada kullanılacak olan IBI (Index Based Urban Builup 
Index) indeksini üretmek için kullanılmıştır. Farklı tarihler ait IBI indeks sonuçları 
yoğunluk dilimleme yöntemi kullanılarak yerleşim ve yerleşim olmayan alanlar ol-
mak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Bu alanların tanımlanmasında arazi çalışmaları ve 
yüksek çözünürlüklü görüntülerden yararlanılmıştır. Sınıflandırma sonuçları genel 
doğruluk ve Kappa istatistiği kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Yapay alanlarda 
meydana gelen alansal değişimler istatistiksel olarak ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı/Arazi örtüsü, Uzaktan Algılama, Görüntü işle-
me, Yapay alanlar, Landsat
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COĞRAFİ BİLGİ BİLİMİ VE KARTOGRAFYA: 
ULUSLARARASI VE DİSİPLİNLERARASI ORTAK 

ARAŞTIRMA KONULARI

Nesibe Necla ULUĞTEKİN1, Melih BAŞARANER2, Ahmet Özgür DOĞRU1, 
Caner GÜNEY1

1İstanbul Teknik Üniversitesi,2Yıldız Teknik Üniversitesi, ulugtek@itu.edu.tr

Haritalar ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS), coğrafi koordinatları bilinen yeryüzü 
üzerindeki objeler ve bu objeler arasındaki ilişkileri gösteren veri setlerini birleşti-
rebilme, bütünleştirebilme ve elde edilen bilgileri son kullanıcıya kolay ve anlaşılır 
biçimde, görsel ve elle tutulabilir bir biçimde sunabilme gibi özellikleri vardır. Harita 
ve coğrafi bilgi işlemenin, birçok gerçek zamanlı uygulama ve stratejik karar verme 
mekanizmalarındaki önemi, son zamanlarda yaygın bir biçimde fark edilmiştir. 
 
Uluslararası Kartografya Birliği, kartografya ve coğrafi bilgi biliminin global boyutta 
gelişimi ve desteklenmesinde önemli bir role sahiptir ve mekansal ve coğrafi bilgiler-
den, bilim ve toplumun yararları doğrultusunda maksimum etkiyle fayda sağlanma-
sı stratejik hedefi doğrultusunda bir araştırma gündemi hazırlamıştır. Ülkemizde de 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel ve Teknik Komis-
yonlarından biri olan Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu tarafından bu tür 
gündemler uzun yıllardır aktif olarak yakından takip edilmektedir. Komisyonumuz 
bu konuların çok disiplinli �CBS Kongresi’nde tartışılması ve paylaşılması amacıyla 
bu bildiriyi hazırlamıştır. Aşağıdaki konular mesleğimiz uğraş alanları arasında olan 
ancak CBS’deki gelişmelere paralel olarak güncellenen ve farklı disiplinlerle ortak-
laşan kavramları vurgulamaktadır. Bu konular hem kartografya hem de coğrafi bilgi 
biliminin (Geographic Information Science) sorunlarını kapsayacak kadar geniştir. 
Ana başlıklar: 1. Coğrafi bilgi (CB), 2. Metaveri ve mekansal veri altyapısı, 3. Mekan-
sal analiz ve modelleme, 4. Kullanılabilirlik (mekansal bilgiyle etkileşim), 5. Coğrafi 
görselleştirme ve görsel analitik yöntemler, 6. Harita üretimi, 7. Kartografik teori, 
8. Kartografya ve coğrafi bilgi bilimi tarihi, 8. Eğitim, 9. Toplum yararı olarak ele 
alınacaktır.
 
Coğrafi Bilgi (CB); modelleme, depolama, işleme, görselleştirme, sunma/yayınlama/
paylaşma ve semantik bakış açılarıyla ele alınabilir. Coğrafi bilgi; doğal ve yapay, 
somut ve soyut dünyayı, çeşitli olgu ve olayları temsil eder. Bu nedenle, bulanık mo-
del ve kaba kümeler gibi kesin olmayan coğrafi veri modelleri araştırmalarını dikkate 
almak önemlidir. Mekansal veri tabanlarının sürekli güncellenmesi gereklidir ve gün-
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celleme için kullanılan teknikler çeşitli sorunlar içermektedir. Özellikle vektör for-
matlı coğrafi veri tabanlarının sürekli ve otomatik güncelleştirmesi, yeni sürümlerinin 
elde edilmesi için kartografik veri tabanlarının güncelleştirilmesi daha fazla araştırma 
gerekmektedir.
 
Mekansal veri tabanları oldukça geniş kapsamlı ve karmaşık ilişkiler içerir ve internet 
üzerinden erişime açık olmalıdır. Kullanıcılar çeşitli mekansal veri madenciliği ve 
otomatik (yararlı/üst) bilgi çıkartma teknikleriyle kayıtlı verilerden tanımlanmış bilgi 
(information) ve kullanıcı algısında daha üst soyutlama düzeyinde yararlı bilgilere 
(knowledge) ulaşabilir. Coğrafi bilgiler internette yaygın olarak bulunmaktadır fakat 
bu bilgilere kolay ve etkin erişim için geliştirilen OGC (Open Geospatial Consortium) 
standartları halen yaygın olarak kullanılmamaktadır. Coğrafi bilgi birlikte işlerliği ve 
entegrasyonu için farklı terminolojilerde ortak bir çerçeve oluşturmayı amaç edinen 
ontoloji konusu semantik olarak daha fazla araştırma gerektiren konulardan biridir. 
 
Eksiksiz mekansal veri altyapıları (MVA), coğrafi bilginin farklı düzeylerde (global, 
ulusal, bölgesel, alt-bölgesel ve yerel) toplanması, MVA’nın dikey entegrasyonunu 
sağlamak için çoklu gösterim veri tabanları (ÇGVT) önerilen uyum çalışmalarından-
dır. Gerçek zamanlı genelleştirme araştırmaları, coğrafi görselleştirme ve modelleme 
ile bağlantılıdır. Meta veriler, mekansal veri analizlerinin belirsizliği/kalitesi ve bu 
analizlere dayalı karar verme aşamasındaki risklerin kestirimi bağlamında mekansal 
veri altyapısı için son derece önemlidir. Bu nedenle çok değişkenli görselleştirme yön-
temleriyle meta veri gösteriminin kullanılabilirliği incelenmelidir. Mekansal analizler, 
coğrafi olguların tanımlanması, açıklanması ve kestirimine olanak sağlar. Matematik, 
istatistik, bilgisayar grafikleri ve bilgi teorisinden uyarlanan yöntemler ve teknikler, 
bu tür analizler için yararlı araçlar sunması amacıyla coğrafi bilgi bilimleriyle bütün-
leştirilir. Zeki ajanlar/etmenler, hücresel otomat, sinir ağları ve bulanık mantık gibi çe-
şitli hesaplamalı yöntemler kullanılabilir. CB dağıtımında/kullanılmasında kartografik 
iletişimin gerçekleşebilmesi için çeşitli kullanıcı grupları belirlenmeli ve sonrasında 
bilginin sunulacağı ortamlar seçilerek, kullanıcı merkezli, tek/çok konulu, niteliksel/
niceliksel harita tasarımları yapılmalıdır. Internet ve mobil cihazlar için harita arayüz-
lerinin tasarımı, en fazla çaba gerektiren tasarım problemlerinden birdir. 
 
Gittikçe artan sayıda harita kullanıcısı, konum bilgisi sağlayan mobil cihazlar aracı-
lığıyla kartografik ürünlere erişmekte, bu nedenle Konuma Dayalı Servisler (LBS)’in 
teknolojisi ve kullanımı, kartografya araştırmacılarının önde gelen ilgi alanını oluş-
turmaktadır.
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Coğrafi görselleştirme teknikleri, coğrafi veri tabanları ile bütünleşik, zenginleşti-
rilmiş ve sanal gerçeklik ile desteklenme yeteneğine sahip etkileşimli ve uygulama, 
platform, ölçek ve içerik açısından esnek yöntemler kullanarak dinamik, üç ve dört 
boyutlu veri gösterimini kapsayacak biçimde harita ortamını genişletmiştir. Bu ko-
nuda çözüm bekleyen teknik problemler; güncelleştirmeler, veri transferlerinin eşza-
manlılığı ve uyuşmazlıkların yönetimi olarak sıralanabilir.

Son dönemde ortaya çıkan görsel analitik konusu, coğrafi görselleştirme metaforunu 
bütünleşik veri madenciliği ve mekansal düşünme, görselleştirme, analitik düşünme 
ve bilgi mühendisliği aracılığıyla karar verme tekniklerinin geliştirilmesini kapsaya-
cak biçimde genişletmektedir. Oyun ve simulasyonlar için kullanılan teknikler, coğra-
fi görselleştirmenin gelişimi açısından incelenebilir.
 
Günümüzde; her ortamda, zamanda, çok amaçlı ve mobil uygulamalarda ürün vermek 
amacı ile kullanılacak olan harita tasarımı yanı sıra uygun koordinat sistemi seçimi ve 
dönüşümleri de önem kazanmaktadır. 

Sürekli gelişen mekansal veri toplama teknikleri, harita üretim aşamalarının; kaynak, 
format, ölçek, kalite, güvenilirlik ve kapsama alanı açısından değişkenlik gösteren 
mekansal verilerin; ortak amaçlı işlenebilmesi, derlenmesi ve kullanılmasını olanaklı 
kılacak yeterlilikte olmalıdır. Özelde mekansal görselleştirme kalitesi, genelde veri ve 
metaveri kalitesi görselleştirmesi, harita kalitesi ve genelleştirme kalitesi ile birlikte 
düşünülmelidir. 
 
Kartografik bilginin haritaya uygulanması hala çok önemlidir. Harita tasarımı; kulla-
nılabilirlik ile bağlantılı olarak genelleştirme, işaretleştirme, yazı ve yazı yerleştirme, 
renk seçimi, baskı ve çıktı tasarımı gibi önemli adımları da kapsar. Yer isimlerinin 
toplanması ve standart hale getirilmesi için ontoloji ve bilgi yönetimi konularının da 
harita üretimiyle önemli bağlantıları vardır. Farklı ölçek ve içerikte çeşitli topografik 
ve tematik haritaların farklı ortamlarda/medyalarda etkin sunumu için araştırmalar 
günümüzde de devam etmektedir. Ayrıca telif hakları konusu da artan harita ve coğrafi 
bilgi çeşitliliği ile birlikte daha fazla önem kazanmıştır. 

Kartosemiyotik, haritaların pragmatik, semantik ve sentaktik boyutlarının incelenme-
sini ele alır. Kartografyada kullanılan çok çeşitli iletişim ve görselleştirme modelleri 
vardır. Ayrıca kartografik ürün, dünyanın kartografik modellemesini gerektirir böyle-
ce bir bilişsel süreç olarak ele alınabilir. Tarihte haritaların rolü ve haritaların kültürel 
miras olarak kabul edilmesi önemli araştırma konularındandır.Eğitim konusundaki 
araştırmalar, üniversite programlarındaki değişimlerin izlenmesi ve yönlendirilmesi 



166
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

de bu bağlamda önemlidir. Haritalara, coğrafi veritabanlarına ve coğrafi bilgi servis-
lerine toplumsal erişim global bir problemdir ve e-devlet bağlamında sanal servislerin 
eşitlik anlayışı üzerindeki etkisinin araştırmacı bir bakış açısıyla incelenmesi gerek-
mektedir. Global ölçekte toplumsal problemlerle ilgili olarak mekansal verilerin ve 
haritaların toplum yararına kullanımı daha fazla desteklenebilir.

Yukarıda özetlenen harita ve harita bilgileri yani coğrafi bilgiye ilişkin araştırma konu-
ları “ortak aklın adresi’ni oluşturmak, bu araştırma konuları ortak adresinde TMMOB 
altında yer alan mühendislik/mimarlık disiplinleri, sağlık ve doğa bilimleri ve diğer 
sosyal disiplinler ile ortak araştırma konuları vurgulanarak sunulmak istenmektedir.

Anahtar Kelimeler :Kartografya, Görselleştirme, Standartlar, Coğrafi veri altyapısı, 
Yeni teknolojiler
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TUCBS VERİ SORUMLULUK KAVRAMININ 
GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM 

M. Özgür MUTLU1, Emin BANK1

1Tübitak/BİLGEM/UEKAE/G222 Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü, ozgur.mutlu@tubitak.gov.tr

2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve 47 no’lu eylem planı kapsamında baş-
layan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) oluşturulma çalışmaları, 2005 
yılında 36 no’lu eylem planı ve 2006 yılında 75 no’lu eylem planı ile TUCBS Altya-
pısı kurma konusundaki uygulama çalışmaları ile devam etmiştir. TUCBS Altyapısı 
Kurulumu Projesi ile doğru ve güncel coğrafi bilgiye, en güncel teknoloji ile kısa 
sürede erişimin sağlanması yanında karşılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir 
hale getirilmesi ve tekrarlı veri üretiminin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
  
Bilindiği üzere, idari birimler, ulaşım ağları ve TUCBS altyapısı içerisinde bulunan 
temel coğrafi vektör veri temalarından biri olan adres ile doğrudan ilişkili olan bina 
verisi, Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) 
direktifinin ilk 9 ana teması içerisinde yer almaktadır. Yayımlanan 75 no’lu eylem 
kapsamında TÜRKSAT tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre Türkiye’de ida-
ri sınır verisine ihtiyaç duyan 39 adet kurum vardır. 21 farklı kurumda da idari sınır 
verisi bulunmaktadır. Aynı şekilde karayolu verisine 37, demiryolu verisine 34 ve 
bina verisine 28 kurum ihtiyaç duymaktadır. 16 kurum karayolu verisini, 13 kurum 
demiryolu verisini ve 11 kurum ise idari sınır verisini üretmekte ya da bulundurmak-
tadır. Sayıları verilen kurumların, bahsedilen verinin farklı ölçek ve formatlarda ihti-
yaç duyduğu ya da ürettiği/ sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kurumlar tarafından talep 
edilen 23 temel vektör veri kategorisine bakıldığında, idari sınırlar, karayolları ve 
demiryolları ile binaların, kurumların toplam taleplerin %21,6’si gibi yüksek bir ora-
na karşılık geldiği görülmektedir. Benzer şekilde kurumlar tarafından üretilen ya da 
bulundurulan temel vektör veriler arasında, idari sınırlar, karayolları ve demiryolları 
ile binaların, kurumların toplam üretimlerinin %20,3’ü gibi yine yüksek bir orana 
karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Birçok kurumun altyapı ve planlama çalışmalarını 
idari sınır, ulaşım ve bina bilgilerini referans olarak yaptığı göz önüne alındığında bu 
verilerin kritik bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan fizibilite çalışmaları, kurumların veri ihtiyaçları doğrultusunda tekrarlı veri 
üretimi yaptıkları, karşılıklı üretilen birçok veriye ihtiyaç duydukları ancak paylaşılan 
verilerin belli bir standartta olmadığını ortaya çıkarmıştır. INSPIRE direktifinde yer 
alan verinin yalnız bir kez toplanıp, etkin şekilde saklanacağı yerde tutulması ilkesi ve 
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TUCBS Altyapısında hedeflenen tekrarlı veri üretiminin önlenmesi, verilerin birleş-
tirilerek karşılıklı kullanılabilir hale getirilmesi ilkeleri göz önüne alındığında, farklı 
kurumlarda üretilen veri geometrilerinin hangi kurumun sorumluluğunda olacağı ve 
nerede tutulacağı önem kazanan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiride, 
önemine binaen seçilen idari sınır, ulaşım ve bina verisinin farklı kurumlar tarafından 
üretimi ve kullanımı irdelenerek TUCBS’de modellenmiş ve geometrisi ile birlikte 
idari sınır, yol ve bina verisinden sorumlu kurumun hangisi olması gerektiği yönünde 
bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, Adres/Numarataj, Ulaşım, İdari Sınır Ve-
risi, Inspire Veri Seti



171

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
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KOMPOZİSYONU

Muhammet Emre YILDIRIM1, Çetin CÖMERT1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, meyildirim@ktu.edu.tr

Servis Yönelimli Mimari (SYM) de, Web Servisleri Kompozisyonunun (WSK), hala 
tatmin edici bir çözüme kavuşmadığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Por-
tal teknolojilerinin WSK bakımından sunabileceği katkı incelenmiş ve bu doğrultuda 
prototip portal geliştirimi gerçekleştirilmiştir. Portal, farklı kaynaklardan bilgi ya da 
servis niteliğindeki içeriklerin bir arada sunulmasını portletler ile gerçekleştirmekte-
dir. Portletler, sundukları içerikleri web servisleri sayesinde üretebilmektedir. “Port-
let Eventing” mekanizması kullanılarak, portletler arasında iletişim sağlanabilmek-
te, dolayısıyla web servisleri kompozisyonu gerçekleştirilebilmektedir. Java Portlet 
Specification ve WSRP standartların kullanılması ile yeniden kullanılabilir portletler 
üretilebileceği bir önceki çalışmamızda gösterilmişti (Yıldırım ve Cömert, 2011). Bu 
çalışmada, web servisleri kompozisyonu için bir örnek uygulama geliştirilmiştir. Ör-
nek uygulama, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimindeki bir kullanıcıya yöne-
lik, katı atık depolama tesisi için yer seçimi analizidir.
  
Web tabanlı konumsal analizlerin gerçekleştirilmesine yönelik Open Geospatial Con-
sortium (OGC) tarafından, 2008 yılında, Web Processing Servisi v1.0 (WPS) stan-
dardı yayınlanmıştır. Bu servis sayesinde web üzerinden herhangi bir CBS konumsal 
analiz fonksiyonu kullanabilir ya da aynı bölgeye ait iki raster görüntüyü karşılaş-
tırılıp değişim analizini gerçekleştirilebilir ya da vektör veri üzerinde genelleştirme 
işlemleri uygulanabilir. Bu çalışma kapsamında, OGC WPS standardını sağlayan açık 
kaynak kodlu yazılımlar incelenmiştir. Bunlar; 52 North WPS, Deegree WPS, Geo-
server WPS, pyWPS’dir. “WPS Process” lerinin zincirlenmesi ile, katı atık yer seçimi 
gibi kompleks bir CBS analizi gerçekleştirilebilmektedir. WPS Process’lerin zincir-
lenmesi ise Business Process Execution Language (BPEL) vasıtasıyla ya da WPS ara-
yüzü kullanılarak yapılabilmektedir. Bu çalışmada, her iki yöntem de denenmiştir.
 
Katı atık depolama tesisi için yer seçimi uygulamasında kullanılmak üzere, WPS 
standardı kullanılarak, konumsal web servisleri geliştirilmiştir. Bunlar; Buffer, Slo-
pe, Intersect, UnSuitZoneKadt servisleridir. Buffer web servisi, analizin gerçekleş-
tirilmesi için buffer uygulanacak katmanlara buffer uygulamaktadır. Intersect web 
servisi, buffer uygulanmış katmanlara Intersect analizini gerçekleştirmektedir. Slope 
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web servisi, çalışma bölgesine ait eğim haritasını oluşturmaktadır. UnSuitZoneKadt 
servisi ise çalışma bölgesinde, Katı Atık Depolama tesisi yapımına uygun olmayan 
alanın sınır verisini üretmektedir. Bu konumsal web servisleri için portletler gelişti-
rilmiştir. Bunlar; buffer, slope, intersect, UnSuitZoneKadt portletleridir.Bu portletler 
kullanılarak, servisler WSK tarzında birbirine bağlanmıştır. Ayrıca, geliştirilen por-
talda kullanılmak üzere, kullanıcının ihtiyaç duyduğu veri ve/veya servis için arama 
yapmasını sağlayan Search portlet, Veri ve servis sağlayıcılarının verileri ve servisleri 
hakkındaki metaveri oluşturmasını sağlayan Metadata Creator Portlet, kullanıcının 
arama arayüzünde yaptığı aramalardan sonra bulduğu verilerin önizlemesini sağlayan 
Map Viewer Portlet, portalın kullanıcıya göre kişiselleştirilmesi için Admin Portleti 
geliştirilmiştir. Geliştirilen portletler yeniden kullanılabilir uygulamalardır.
 
Sonuç olarak, Portal Teknolojisi’nin WSK açısından da bu andaki en pragmatik çö-
zümü sunduğu söylenebilir. Her ne kadar bu tarzdaki geliştirilecek uygulamalar, iş 
mantığı bağlamında “sıkı-bağlı” (tightly coupled) olsa da, bu durum, UKVA gibi, ser-
vis sağlayıcıların genel amaçlı Web ortamına kıyasla çok daha kısıtlı olduğu ortamlar 
açısından çok büyük bir dezavantaj oluşturmayacaktır.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, CBS portalı, Web servisleri, Web Servis-
leri Kompozisyonu, Web Processing Servisi
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Fatih TAKTAK1, Hülya DEMİR2, Kayhan ALADOĞAN3

1Uşak LİHKAB, 2YTÜ, ,3Harita Müh. fatihtaktak@hotmail.com

İnsan, kendini ve çevresini daha iyi tanıyabilmek ve başkaları ile uyumlu ilişkiler 
gerçekleştirebilmek için iletişim gücüne sahip olmalıdır. Bu özelliğini ne kadar çok 
geliştirir ise, bilgi ağı güçlenmiş ve karşılıklı olarak etkileşim ve değişim artmış olur. 
Akademik iletişim gücünü artırıcı araçlardan biri de ortak yazarlı makale yazmaktır. 
Bu durum, en küçük bölüm içinden, en büyük uluslararası üniversitelerdeki iletişime 
kadar gidebilmektedir.
 
Bireyler ve kurumlar arasında oluşan böyle bir iletişim, gözle görülmeyen sosyal iliş-
kiler ağını meydana getirmektedir. Bu tür oluşuma sosyal ağlar denilmektedir. Farklı 
topluluklara ait insanların bir araya gelebilmeleri ve iletişim kurabilmelerini sağlayan 
sosyal ağlar yazılım sektörü içerisinde birçok farklı durumlara çözüm olarak kulla-
nılabilmektedir. Sosyal ağlar getirdiği bu çözümleri kendi içerisinde oluşturduğu ağ 
yapısı ile gerçekleştirmektedir. Böyle ağlar üzerinde çalışma yapabilmek ve ilişkiler 
tanımlayabilmek için sosyal ağların yazılımsal olarak nasıl gösterileceğinin belirlen-
mesi gerekmektedir. Bu amaçla sosyal ağlar üzerinde bu tür işlemlerin tanımlandığı 
sosyal ağ analizi programları uygulanmaktadır. 
 
Sosyal ağ analizi, etkileşimli gruplar arasındaki ilişkinin önemi varsayımına dayan-
maktadır. Yani her şeyin her şeye bağımlı olduğu ilkesine göre çalışmaktadır. Bu ağla-
rı analiz etmek için kullanılan bilgisayar teknolojilerinin artan miktardaki yazılımı ve 
kullanımı, sosyal ağ analizi (SNA: Social Network Analysis) yöntemini akademik ve 
kurumlar için erişilebilir konuma getirmiştir. SNA, sosyoloji, matematik, istatistik ve 
bilgisayar gibi farklı bilimsel alanlara gereksinim duyduğundan aynı zamanda disip-
linler arası bir çalışma alanı yaratmaktadır. Sosyal ağ düzeneğindeki aktörler (actor/
node) düğüm olarak ifade edilmekte ve bu aktörler arasındaki ilişkiler de bağlarla 
(edge/link) açıklanmaktadır.
 
Bilgi, düşünce ve verilerin paylaşımında, üniversitelerdeki akademik personel ile di-
ğer kurum ve kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın da birbirleri ve disiplinler arası 
iletişimi önemli ölçüde artmış ve artmaya devam edecektir. Bu bağlamda, bilimsel 
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araştırma ve geliştirme çalışmaları ile güncel teorik bulguların kapsamlı ve ilgi uyan-
dıracak uygulama sonuçlarının ürünü olan bilgi, düşünce ve verilerin paylaşımının ya-
pıldığı makalelerin yayınlandığı akademik dergiler, önemli iletişim araçlarıdır. Harita 
Kadastro Mühendisleri Odasının (HKMO) süreli yayını olan ve daha önce Harita ve 
Kadastro Mühendisliği, günümüzde hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi 
ismi ile yayınlanan hakemli derginin 1965-2010 yılları arasında basılmış 102 sayısın-
daki yazarlar (aktörler) arasındaki ilişki durumunu sosyal yönüyle incelenerek, gözle 
görülemeyen, aktörlerin farkında olmadıkları biçimde belli bir kurala bağlı olmadan 
yürüyen birlikte çalışma sistemi sosyal ağ analizi yöntemiyle incelenecektir.
 
Elde edilen veriler ışığında “Yayın açısından en verimli yazarlar kimlerdir? Yazarlar 
arasındaki ilişki durumu nedir? Çalıştıkları kurumlar hangileridir? Hangi kurumlar 
birbirleriyle ilişki içersindedir? Kimler tek yazarlı makale yayınlamıştır?” gibi soru-
lara yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Bu makalede, bu iki dergiye yazı gönderen akade-
mik personel ve diğer kurumlarda çalışan aktörler arasındaki ilişki görsel ve sayısal 
analizlerle değerlendirilerek gözle görülmeyen sosyal ilişkiler ağı ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler :Birlikte çalışılabilirlik, Ağ analizi, İletişim, sosyal ağ analizi, 
hkmo
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Ülkemiz’de Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA)’nın (Cömert ve Banger,1995) 
kurulması, çok geç kalınmış olmakla birlikte, gündemdedir. Hiç kuşkusuz, Ülkemiz 
yönetim organlarının, karar ve iş üreticilerinin ileri ülkelerdeki eşdeğerlerinin tarzları-
nı benimsemesi ile, Ulusal ve yerel ölçekteki KVA’lara olan gereksinim hızla artacak-
tır. Herhangi bir KVA’nın teknolojik altyapısı için halen kullanımda olan teknolojiler, 
“Sözdizimsel Web” teknolojileri olmakla birlikte, yakın gelecekte bu teknolojilerin, 
“Semantik Web” teknolojileri (SWT) olması öngörülmektedir. Nitekim semantik ta-
nımların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar bu yönde hızla devam etmektedir. FinnON-
TO (National Semantic Web Ontology Project in Finland), SWING (Semantic Web 
Services Interoperability for Geospatial Decision Making) , vb. gibi projeler yapılmış-
tır. Ayrıca semantik tanımların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarda vardır (Lemmens, 
2006) (Schade, 2009) (Dolbear vd, 2005). Bu gerçeğin ilham kaynağı olduğu bu ça-
lışmada, herhangi bir KVA’nın SWT ile gerçekleştirilebilmesinin gereklerinden biri 
olan, “semantik tanımlama” ele alınmıştır. KVA’da yar alacak kurum ya da tarafların, 
verilerini semantik olarak tanımlayabilmeleri için hangi gereksinimlerin karşılanma-
sı gerektiği belirlenmiş ve bunların nasıl karşılanabileceği irdelenmiştir. Bir sonraki 
çalışmada, KVA’da yer alacak herhangi bir kurumun verisinin semantik olarak nasıl 
tanımlanacağına yönelik bir metodoloji önerilecektir.
  
Verinin semantik olarak tanımlanabilmesi için, “ortak kavramsallaştırmalar” olarak ta 
anılan ontolojilere ve ontoloji dillerine ihtiyaç vardır. Verinin bir ontoloji dilinde ve 
belirli ontolojilere göre tanımlanmış hali, “veri ontolojisi” olarak anılır. Veri ontolojisi 
sınıflar, özellikler, ilişkiler ve kısıtlaycılar yardımı ile veriyi tanımlar. Veri ontolojisi, 
alan ontolojilerine ve üst düzey ontolojilere ihtiyaç duyar. 
 
Semantik veri tanımlamanın öncelikli gereksinimi, kurum verilerinin sözdizimsel ta-
nımlarının oluşturulmasıdır. Kurum verilerinin sözdizimsel tanımları için Türkiye’de 
genel bir Detay ve Öznitelik Kodlama Kataloğu (DÖKK) yoktur. Türkiye’de mevcut 
durumdaki standartlar; Harita Genel Komutanlığı (HGK) DÖKK, Büyük Ölçekli Ha-
rita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği DÖKK dur. HGK DÖKK 1:25000 ölçekli 
topoğrafik haritalar için oluşturulmuştur. BÖHHBÜY DÖKK 1:5000 ve daha büyük 
ölçekli haritalar için oluşturulmuştur. KVA’da kurumlar farklı ölçeklerde farklı türde 
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haritalar üretirler ve kurum verilerinin sözdizimsel tanımları için mevcut DÖKK’ler 
yeterli değildir. 
 
Semantik veri tanımlamanın diğer gereksinimi, tanımlamaların yapılacağı dillerin be-
lirlenmesidir. Semantik tanımların oluşturulması için geliştirilen ontoloji dilleri RDF 
(URL-1), RDFS (URL-2), OWL (URL-3), WSML (URL-4), vb. dir. Yapılan çalış-
malarda ontoloji dilinin seçilmesi farklı ölçütlere göre yapılmaktadır. Bu ölçütlerden 
birincisi, ontoloji geliştirmek için kullanılacak olan yazılım araçlarıdır. Ontoloji ge-
liştirmek için mevcut yazılım araçları bulunmaktadır ve bunlar farklı ontoloji dilleri 
kullanmaktadır. Örneğin; Protege ve Swoop ontoloji editörleri RDF, OWL ontoloji 
dillerini kullanmaktadır. Web Service Modelling Toolkit (WSMT) WSML ontoloji 
dilini kullanmaktadır. Ayrıca ontoloji dilleri farklı mantık dillerini kullandıkları için 
aralarındaki dönüşümler tam olarak gerçekleştirilemez. Bu nedenle ontoloji dilinin 
seçilmesi büyük ölçüde mevcut yazılım araçlarına bağlıdır. Diğer ölçüt ise ontoloji 
dilinin sağladığı semantik zenginliktir. Her ontoloji dilinin kavramları, kavramlar ara-
sındaki ilişkileri ve bunlar üzerindeki kısıtlamaları ifade edebilme yeteneği farklıdır. 
 
Semantik veri tanımlamanın diğer bir gereksinimi ise sözdizimsel tanımların semantik 
tanımlara dönüştürülmesini sağlayan yazılım araçlarıdır. Kurum verilerinin sözdizim-
sel tanımları; XML şema, veritabanı şeması, UML şemaları vb. şeklinde ifade edilebi-
lir. Sözdizimsel tanımların ontoloji dillerine dönüştürülmesi için yazılım araçları ge-
liştirilmiştir. Bu yazılım araçları TopBraidComposer (URL-5), XSDtoOWL (URL-6), 
Eclipse-UMLtoOWL (URL-7), Protege-UML Backend (URL-8), DBtoOWL (Cullot 
vd, 2007), vb. dir. TopBraidComposer ve XSDtoOWL gibi yazılım araçları sözdi-
zimsel tanımların XML Şema olmasını gerektirir. Eclipse-UMLtoOWL ve Protege-
UMLBackend gibi araçlar sözdizimsel tanımların UML formatında olmasını gerek-
tirir. Ayrıca veritabanı şemalarını OWL ye dönüştürmek için metodoloji geliştirlmiş 
ancak henüz kullanılabilir bir yazılım aracı mevcut değildir.
 
Semantik tanımların yapılabilmesi için Türkiye’de mevcut ontolojilerin bulunduğu 
varsayılırsa sözdizimsel tanımların yapılabilmesi için uygun ontolojilerin bulunması-
na yönelik ontoloji seçme-değerlendirme aracı geliştirilebilir. Semantik Web için Swo-
ogle (URL-9), Watson (URL-10), SchemaWeb (URL-11), OntoSearch (URL-12), vb. 
ontoloji arama motorları geliştirilmiştir. Fakat bunlar ontoloji seçme-değerlendirmede 
kısıtlı ontoloji değerlendirme ölçütleri kullandıkları için yeterli değildir. Bu nedenle 
ontoloji seçme-değerlendirme için Türkiye’ye özgü yazılım araçları geliştirilmesi ile 
ilgili önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler :Ontoloji mühendisliği, Coğrafi veri standartları, Coğrafi veri 
altyapısı, Semantik Web, Ulusal Konumsal Veri Altyapısı
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TEKNOLOJİK AFETLERDE COĞRAFİ BİLGİ 
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CBS KULLANIMI İLE KANSER VE ÖLÜM 
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3B TURİZM REHBERİ: HAMAMÖNÜ 
ÖRNEĞİ, 
Eylem	KAYA,	M.	Erkan	UÇANER,	Sinem	GÖKYOKUŞ,	Murat	
TÜZGEL

HAYVAN BARINAĞI YER SEÇİMİNDE 
CBS’NİN KULLANIMI
Işık	BEYAZIT,	Kaan	GÜLER,	G.Ecem	İNANOĞLU,	Fatmagül	
BATUK	

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 
UYGULAMALARINDA 3B ŞEHİR 
MODELLERİNİN KULLANILMASI MEHMET 
ALİ TAHMAZOĞLU CAMİİ ÖRNEĞİ
Semih	DALĞIN,	Mehmet	PAZARCI,	Uğur	TOPDEMİR,	Cem	
ÖZAT,	Murat	ŞENGÖR,	Seda	BİRİNCİ,	Dilek	ONAN,	Kerim	
GEÇGEL,	Dilek	ONAN

BETONARME BİNALARDA ISINMA AMAÇLI 
ENERJİ KULLANIMI VERİMLİLİĞİ: BİLGİ 
SİSTEMİ TABANLI BİR ANALİZ 
Abdüsselam	KESİKOĞLU,	Ahmet	Emin	KARKINLI,	Tuba	
KURBAN,	Erkan	BEŞDOK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK 
KAZA ANALİZİ
Tuba	NİZAM,	Furkan	ERKENEKLİ,	M.	Yasin	ÇODUR,	Necla	
ULUĞTEKİN,	A.	Özgür	DOĞRU

MEKANSAL VERİ KATALOGLARI VE 
KONYA İLİ İÇİN MEKANSAL VERİ 
PORTALININ OLUŞTURULMASI 
Ali	ERDİ,	Fatih	SARI,	Sinem	KONUK,	Ahmet	GÜNTEL
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CBS YAZILIM SEÇİMİNDE ÖNEMLİ 
KRİTERLER VE BUNLARIN ETKİ 
DEĞERLERİ 
Ahmet	Yalın	YENER,	Emin	BANK

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, 
SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL 
ANALİZİ 
Hüseyin	CÜCE	Gülfem	BAKAN,	Halil	AKINCI

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İÇİN 
PROJEKSİYON ÖNERİSİ 
Faruk	YILDIRIM,	Şevket	BEDİROĞLU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ 
KULLANARAK SULAMA ŞEBEKLERİNDE 
PERFOMANS ANALİZİ
Mehmet	ŞENER,	H.Cömert	KURÇ

İĞNEADA ARAZİ ÖRTÜSÜ VE KULLANIMI 
DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA 
VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE 
BELİRLENMESİ 
Filiz	BEKTAŞ	BALÇIK,	Gonca	BOZKAYA,	Çiğdem	GÖKSEL,	
A.	Özgür	DOĞRU,	N.	Necla	ULUĞTEKİN,	Seval	SÖZEN	

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİN 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI 
TURİSTİK HARİTA TASARIMI 
M.	Melih	CEYLAN,	Hüseyin	SARICI,	Melih	BAŞARANER

COĞRAFİ VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN AYRIK 
KOSİNÜS DÖNÜŞÜMÜ TABANLI BİR 
SAYISAL DAMGALAMA TEKNİĞİ 
Tuba	KURBAN,	Abdüsselam	KESİKOĞLU,	Erkan	BEŞDOK
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KKTC TOPRAKLARININ MORFOLOJİK 
TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN CBS’DE 
ALANSAL ANALİZLERİ 
Ali	V.	BOZAN,	Ozan	ARTUN,	Akın	O.	DİNÇ

KENTSEL ALANLARDA LOKAL BİNA 
ÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Sinan	ÇETİNKAYA,	Melih	BAŞARANER

KARŞILIKLI BAĞIMLI ALTYAPI 
SİSTEMLERİNİN SİSMİK 
DEĞERLENDİRMESİNDE MEKANSAL 
ANALİZLER 
Hüseyin	Can	ÜNEN,	Muhammed	ŞAHİN,	Amr	S.	ELNASHAI

ÇORUM BELEDİYESİ ALTYAPI BİLGİ 
SİSTEMİ ÖRNEĞİ 
Mehmet	Nuri	BURHAN

OGC STANDARTLARININ TUCBS VE 
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Başak	BİLLUR	MUTLU,	Emin	BANK

JEODİNAMİK AMAÇLI JEODEZİK 
ÇALIŞMALARDAN ÜRETİLEN VERİLERİN 
CBS İLE YÖNETİMİ
Aslı	SABUNCU,	Haluk	ÖZENER,	Aslı	DOĞRU,	Onur	YILMAZ
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ADA TEMELLİ BİR YOL AĞI SEÇME/ELEME 
YÖNTEMİ

Fatih GÜLGEN1, Türkay GÖKGÖZ1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü fgulgen@yildiz.edu.tr

Yeryüzü gerçekliğine ilişkin geometrik ve semantik bilgilerin, hedef kullanıcı kitlesi, 
ölçek ve amaç doğrultusunda, kaynak haritalardan ve veritabanlarından özetlenerek 
sunulması anlamına gelen genelleştirme işlemleri günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) ortamında gerçekleştirilmektedir. Birçok araştırmacı genelleştirmeyi, kaynak-
ların ekonomik kullanılması, veri kalitesinin arttırılması, haritaların çok amaçlı kul-
lanılması, daha iyi görsel iletişimin sağlanması açılarından bir gereklilik olarak gör-
mektedir. Bunun yanında, hedeflenen uygulamalara uygun çözünürlükte ve içerikte 
coğrafi mekanın sayısal modelinin oluşturulabilmesi için de genelleştirme işlemleri 
gereklidir. Bu çalışmada, yerleşim bölgelerindeki yol ağları için daha nitelikli, nesnel 
ve bütüncül bir seçme/eleme yaklaşımı geliştirilerek, kartografyanın henüz tam ola-
rak çözülememiş problemlerinden biri olan kartografik genelleştirmeye bilimsel katkı 
yapılması amaçlanmaktadır. 

Topografik haritalarda yol işaretleri ölçekle orantılı olarak değiştirildiğinde (abartıldı-
ğında), yerleşim bölgelerindeki adalarda haritanın okunabilirliğini etkileyen üç temel 
okunabilrlik problemi ortaya çıkabilir. Bular; bir adanın tamamen ortadan kalkması, 
bir adanın hedef ölçekte ayırt edilemeyecek kadar küçülmesi, ya da bir adanın hedef 
ölçekte içinde gösterilmesi gereken binaların gösterilemeyeceği kadar küçülmesidir. 
Yerleşim bölgelerindeki bu sorunlarının üstesinden gelebilmek için bu çalışmada, 
komşu adaları birleştirerek genişleten ve birleşme sonucu oluşan yeni adalar arasında 
kalan yol parçalarını eleyen yeni bir yöntem geliştirilmiştir.

Yöntemin hazırlık aşamasında: (1) ada birleştirme işlemlerine girmeyecek önemli 
yollar belirlenmekte, (2) yerleşim bölgesindeki yollardan ada nesneleri türetilmekte 
ve (3) türetilen adalar bina içeren ve içermeyen adalar olarak sınıflandırılmaktadır. 
Önemli yolların belirlenmesine kullanılan eşik değer bu çalışmada geliştirilen özel bir 
eşitlik kullanılarak hesap edilmektedir. Adaların birleştirilmesi ise ada yaşam döngüsü 
olarak adlandırılan bir döngü içinde gerçekleştirilmektedir. Ada yaşam döngüsünde 
birleştirme işlemleri kartografik grafik limitler dikkate alınarak belirlenen iki koşula 
bağlı olarak yapılmaktadır. Bu koşullardan birincisi minimum ada açıklığı (MAA), 
ikincisi ise minimum ada büyüklüğü (MAB) olarak adlandırılmıştır. Adalar birinci 
aşamada, MAA koşuluna göre sınıflandırıldıktan sonra, sorunlu adaların her biri ada 
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yaşam döngüsünde birleştirilmekte ve sorunsuz adalardan oluşan bir küme elde edil-
mektedir. İkinci aşamada, ilk aşama sonunda elde edilen ada kümesi MAB koşuluna 
göre tekrar sınıflandırılmakta, sorunlu adaların her biri ada yaşam döngüsünde tekrar 
birleştirilmekte ve sorunsuz adalardan oluşan son küme elde edilmektedir. 
 
Yaşam döngüsü, sorunlu adalar sınıfında bulunan en küçük alanlı adanın belirlenmesi 
ile başlamaktadır. Bu ada, geliştirilen iki komşu ada birleştirme (en küçük komşu 
ve minimum ağırlıklı sınır) algoritmalarıyla ayrı ayrı işlenmektedir. Bu algoritmalar 
birleştirme için alternatif öneriler sunabilmektedir. Sonraki adımda, algoritmaların 
birleştirme sonuçları değerlendirilmekte ve en iyi birleştirmeyi gerçekleştirecek olan 
algoritmaya karar verilmektedir. Verilen karara göre birleştirme işlemi yapılmakta ve 
oluşan yeni ada ilgili (MAA ya da MAB) koşula göre değerlendirildikten sonra duru-
ma göre sorunlu ya da sorunsuz adalar sınıfından birine gönderilmektedir. Yeni adayı 
oluşturan adalar ise ilgili (sorunlu ya da sorunsuz) ada sınıf(lar)ından çıkarılmakta ve 
sınıf(lar) güncellenmektedir. Bu döngü, işletilen koşula göre sorunlu adalar sınıfında 
hiç ada kalmayıncaya kadar devam etmektedir. Son olarak topoloji oluşturma aşama-
sında, yeni oluşan adalar içine düşen yollar elenmekte ve geriye kalan (seçilen) yollar 
arasındaki bağlılık ilişkileri yeniden sağlanmaktadır.

Geliştirilen yöntem, bir genelleştirme yazılımı olan Radius Clarity’ye java program-
lama dili yardımıyla bir bileşen olarak eklenmiştir. Radius Clarity, AGENT projesi 
kapsamında geliştirilmiş, nesne-yönelimli Gothic veritabanını kullanan bir genelleş-
tirme paket yazılımıdır. 

Çalışmada, 1:25K ölçekli topografik haritalardaki yollar kaynak veriler olarak kabul 
edilmiş ve 1:50K ve 1:100K ölçekli haritalar için hedef yol ağları elde edilmiştir. Test 
bölgesi olarak Balıkesir ili Soma ilçe merkezine ait, kentsel karaktere sahip, yaklaşık 
1.077,8 ha’lık bir alan seçilmiştir. Bu bölgedeki yol ağı, dört yol sınıfından oluş-
maktadır ve toplam uzunluğu 87 km’dir. Geliştirilen yönteme göre elde edilen hedef 
ölçeklerdeki yol ağları manuel olarak genelleştirilen yol ağları ile karşılaştırılmıştır. 
Gerçekleştirilen yol ağı seçme/eleme uygulamaları önemli yol sınıfındaki yolların ve 
yerleşim bölgesini çevreleyen yolların korunması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, 
hedef ölçeklerde elde edilen yeni yol ağları çok daha basit ve anlaşılabilir niteliktedir. 
Buna karşın, seçme/eleme ile elde edilen yeni yol ağları kartografik yol ağı genel-
leştirmesi açısından bakıldığında yeterli değildir. Seçme/eleme işlemini öteleme ve 
karakterize etme gibi estetik kaliteyi arttıran genelleştirme işlemleri izlemelidir.

Anahtar Kelimeler :Kartografya, Yazılım geliştirme, Harita üretimi, Genelleştirme, 
İşaretleştirme
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TEKNOLOJİK AFETLERDE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Pınar ÖNALEMDAR1
1Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı pinaronalemdar@gmail.com

Tarih boyunca doğal afetler hem dünya coğrafyasının oluşumunda hem de medeni-
yetlerin oluşum ve değişiminde etkin rol oynamıştır. Medeniyetlerin gelişmesi ve tek-
nolojinin kullanılması ile de doğal afetlerin yanı sıra insan faaliyetlerine bağlı olarak 
teknolojik afetler ortaya çıkmıştır. Afet yönetimi uygulamaları teknolojik afetlerin 
ortaya çıkmaya başlaması ile ayrı bir boyut kazanmıştır. 

Teknolojik afet kapsamında, nükleer santral kazaları kimyasal ve endüstriyel kazalar 
uçak kazaları demiryolu kazaları gemi kazaları terörizm ile ilgili eylemler yer almak-
tadır. Teknolojik afetler proses sorunları nedeni ile oluşabileceği gibi doğal bir afet 
nedeni ile de tetiklenebilir. Yaşanan kayıplar afete neden olan teknolojinin türüne göre 
farklılıklar göstermektedir.

Afet yönetimi döngüsünü oluşturan her aşama için farklı planlara ve farklı disiplinle-
rin ortak çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın ve kaynakların etkin kullanıl-
ması teknolojik afetlerde kimyasallar ve nükleer yayılımlar nedeni ile ayrı bir önem 
kazanmaktadır. Uzaktan algılama teknolojisi ile gerçek zamanlı çok etkili verilere 
ulaşmak mümkündür. GIS ve Uzaktan Algılama ile teknolojik afetlerin etki alanları-
nın belirlenmesinde, afetin büyüklüğünün tespit edilmesinde, gerekli önlemlerin alın-
masında ve müdahale ile ilgili çalışmaların planlanmasında etkin ve gerçek zamanlı 
bilgilerin kullanılması mümkün olmaktadır. 

Acil Durum Planı Nedir? Kuruluş içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek bü-
yük kaza tehlikeleri ile planlama konusunda sorumluluğu olan herkese, işletmecilere, 
yerel yetkililere ve acil durum ekiplerine yardımcı olan kılavuzdur. Acil Durum Planı; 
kuruluş ve çevresinde kazaya karşı hazırlıklı olma, kazayı önleme ve kazaya müdaha-
le işlemlerinin tüm kaza senaryoları dikkate alınarak belirlendiği plandır. 

İllerde 7269 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan Afetlere İlişkin Acil Yardım Teskilatı 
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İl Acil Yardım Plan-
ları hazırlanmaktadır. Acil yardım planında tanımlanan görevler yönetmelikte belir-
lenen Hizmet Grupları tarafından yapılmaktadır. Ancak, yönetmeliğin yayınlandığı 
08.05.1988 tarihinden bugüne kadar yönetim yapısında meydana gelen değişmeler, 
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büyükşehir belediyelerinin oluşması, yeni düzenlenen yasalar, belediye ve özel idare-
lere acil yardım planı yapma görevi verilmesi ve bilimsel ve bütünleşik Afet Yönetimi 
kavramlarının önem kazanması illerde İl Acil Yardım Planlarının yeni bir anlayışla ele 
alınmasını gerektirmiş ve plan yeni bir anlayışla geliştirilmiştir.

Teknolojik afetler (Büyük Endüstriyel Kazalar) için hazırlanacak olan acil durum 
planları, bu planların içerikleri, hazırlanma koşulları, acil durum planını hazırlayacak 
tesisler, uygulayıcılar ve kontrol mekanizması Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Klasik yöntemlere göre zaman ve kaynak yönetiminde çok fazla avantaj sağlayan 
GIS’ in Afet Yönetiminde kullanılması artık kaçınılmaz olmuştur.

Acil durum planlarında kullanılacak tüm verilerin ortak kullanılabilirliğinin sağlan-
ması için Türkiye de ulusal düzeyde GIS altyapısının oluşturulması gerekmektedir. 
AB İnspire Direktifi doğrultusunda gerçekleştirilen Kamu Yönetiminde Modernizas-
yon 75 nolu eylem (KYM 75) kapsamında hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi Altya-
pısı (CBS-A) Kurulumu ile ilgili olarak COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISI 
(CBS-A) KURULUMU projesi 2006 yılında başalatılmıştır. GIS ve Uzaktan Algıla-
ma Teknolojisi planlamanın yapılmasına, bilgilere kolay ulaşılmasına, bilgilerin gün-
cellenmesine ve optimum operasyonların en kısa sürede gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler :Afet, Acil durum yönetimi, Coğrafi veri altyapısı, teknolojik afet, 
büyük endüstriyel kaza
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CBS KULLANIMI İLE KANSER VE ÖLÜM 
ORANLARI HARİTALARI: KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ

Canan GUNGOR1, Gülgün ÖZKAN 2

1Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü KÜTAHYA 
2SelçuK Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Bölümü KONYA cnnkorkut@hotmail.com

Bugün tüm dünyada bilim dallarının sınırları sürekli olarak gelişmektedir. Dolayısıyla 
disiplinler arasında, birlikte daha sağlıklı çözümleyebilecekleri ortak konular oluş-
maktadır. Bu çerçevede, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), gelişen teknolojileri bünye-
sinde bulundurarak sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren yapısıyla geniş bir 
yelpazeye hizmet vermektedir. 

CBS geniş bilgilerin coğrafik bağlamda görselleştirilip analiz ettirilen bilgisayar 
yazılım ve donanımından oluşan teknolojik bir sistemdir. Bu sistem bir veri taba-
nı yönetim sisteminin hemen hemen tüm özelliklerini taşımaktadır. Coğrafi Bilgi 
Sistemi’ndeki bilgilerin temeli mutlaka coğrafik yerle ilişkilidir. Özellikle son yıllarda 
tıbbi konularda yapılan CBS uygulamalarında önemli bir artış gözlenmektedir. CBS, 
büyük ölçekten küçük ölçeğe kadar halk sağlığı programlarının günlük işlemlerini 
ve yönetimsel çalışmalarını, planlama kapsamında verdiği katkılar ve epidemiyolojik 
haritalar aracılığı ile sağladığı bütüncül algılama yeteneği ile desteklemektedir. Tıp 
bilimi ile CBS teknolojisi arasındaki ilişki Tıbbi Coğrafya konusundaki çalışmaların 
daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ortaya atılan yaklaşımlar ile başlamıştır. 
Tıbbi Coğrafya’da CBS kullanımına ilişkin uluslararası anlamda birçok çalışma ger-
çekleştirilmiştir.

Sağlık alanında, bu teknolojiden faydalanmak, iki mekansal analiz yaklaşımıyla ger-
çekleşmektedir. İlki hastalıkların yeryüzündeki coğrafi dağılımı (epidemiyoloji) ve 
ikincisi de sağlık hizmetlerinin yeryüzündeki coğrafi dağılımının incelenmesi şeklin-
dedir.CBS’nin sağlık alanındaki ilk uygulamaları coğrafi epidemiyolojidir. İlk yapılan 
çalışmalar genelde bu yöndedir. Ancak son yıllarda ülkelerin kalkınma politikalarında 
sağlık hizmetlerinin ön plana çıkmasıyla ikinci yaklaşım olan sağlık hizmetlerinin 
dağılımı da önem kazanmıştır. Bu yaklaşımda sağlık tesislerinin türü, kapasitesi, per-
sonelin dağılımı, sağlık hizmetlerinden yararlanan nüfusun miktarı, yapısal özellikleri 
ve sağlık hizmetlerinden beklentileri ele alınmaktadır.

CBS ile birlikte hastalık haritalama ve sağlık kuruluşlarının görsel dağılımı sağla-
nabilir, böylece yatırımların çerçevesi saptanarak, hangi bölgelerde yeni sağlık ku-
ruluşlarının açılacağına, hastalıkların nedenleriyle ilgili karar verilebilir. Ülkemizde 
de 2004 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından “Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi” (TSBS) 
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projesi başlatılmıştır. Bu proje ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında 
kullanımı desteklenmektedir. TSBS’nin alt bileşenlerinde Çekirdek Kaynak Yönetim 
Sistemi (ÇKYS) ile bütünleşik kurulabilecek CBS’nin, yatırım planlama, acil eylem 
planları gibi konularda sağlık hizmetlerinin yönetilmesinde katkıda bulunulmaktadır.
Bu amaçla yola çıkarak, çalışmada Kütahya ili için kanser hastalığının ve ölüm oran-
larının coğrafi dağılımı yaklaşımı ele alınmıştır. Çünkü günümüzde hastalık dağılımı-
na göre ve ölüm oranlarının izlenmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, ülkemizin 
kalkınma politikasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Çalışma bölgesi olarak seçilen Kütahya ili Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümün-
de yer almaktadır. Kütahya İli 38° 70’ ve 39° 80’ kuzey enlemleri ile 29° 00’ ve 30° 
30’ doğu boylamları arasında kalmaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 
969 m.dir. 2007 yılı ETF (Ev Halkı Tespit Fişi) sayımına göre ilin nüfusu 558.044, 
Merkez ilçe nüfusu 228.956.’tür. İlin yüzölçümü 11890 km2 olup, merkez ilçe genel 
nüfus yoğunluğu ise 88 kişi/km2 dır. 2007 yılına ait Kütahya ili Merkez ilçesindeki 
kanser vaka sayıları ile ilgili veriler Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nden temin edil-
miştir. Çalışmada Kütahya Belediyesinden alınan 1/25 000 ölçekli Kütahya Şehir 
Planı’ndan ve Başarsoft firmasından temin edilen Kütahya il ve ilçe haritalarından 
yararlanılmıştır. Çalışmada amaç, Kütahya İline ait 2007 yılı kanser vakalarının coğ-
rafi dağılımının sayılarını ve kanser insidansını izleyebilmek ve aynı yıla ait ölüm 
oranlarını yaşa göre tematik haritalarla görselleştirmektir.

Kanser verileri 7 türde toplanmıştır. Her ilçeye ait nüfus verileri 2007 EFT sayımına 
göre saptanmıştır. Nüfusa göre görülen kanser vakaları insidans olarak hesap edile-
rek, kanser haritaları oluşturulmuştur. 2007 yılı yaşa göre ölüm verileri sisteme giriş 
yapılmış ve ölüm oranı haritaları elde edilmiştir. Kanser haritaları, kanser oluşumun-
da etki eden faktörlerin alışılmamış bir şekilde izlerinin sürülmesini sağlamaktadır. 
CBS yetenekleri kanser kontrol ve epidemiyolojisinde coğrafik tabanlı araştırmaların 
yapılmasını mümkün kılabilmektedir. Kanser araştırmalarında CBS’den hastalık ha-
ritalama, coğrafik korelasyon çalışmaları, önceden belirlenmiş noktasal veya çizgisel 
kaynakla ilişkili olarak risk belirlenmesi ve tanımlı grup ve gruplanmış hastalıklar 
şeklinde genel yaklaşımlarla yararlanabilinir. 

Sonuç olarak yapılan bu küçük alan çalışması, ülke genelinde daha geniş alanlarda, 
daha çok etki eden faktörlerin incelenmesiyle ve hastalıkların zamansal değişimlerin 
izlenmesiyle sürdürülebilir. Daha kapsamlı çalışmaların, daha geniş veritabanı ve ekip 
ile yapılması gerekliliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) teknolojileri ile sağlık alanındaki karar verme mekanizmalarına sorgu ve ana-
lizlerle destek sağlanarak, doğru ve yerinde çözümler sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler :Sağlık CBS, Görselleştirme, Uygulama geliştirme, Hastalık ha-
ritalama, Ölüm oranı haritaları
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BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN 
ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU 

TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

Eylem KAYA1, M. Erkan UÇANER1, Sinem GÖKYOKUŞ1

1Ankara Altındağ Belediyesi ekaya@altindag.bel.tr

Sürekli gelişen teknolojiyi daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmaların-
da, vergilendirme, planlama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına 
giren her türlü konuda yardımcı olmak için kullanmak amacıyla Altındağ Kent Bilgi 
Sistemi (ALBİS) Projesine 2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve halen devam etmek-
tedir. Temelinde belediyenin otomasyon yazılımının yenilemesi ile başlayan süreçte 
taşınmaz tabanlı bir yazılım ihtiyacı sebebiyle proje Coğrafi Bilgi Sistemi destekli 
hale getirilmiştir. Arazi çalışması maliyetlerinin yüksek olması ve başlangıçta plan-
lanmaması sebebiyle projede şuan için belediye bünyesindeki ve diğer kurumlardaki 
mevcut verilerin toplanması, temizlenip ilişkilendirilerek akıllandırılması aşamaları 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli kurumlardan veriler alınarak sisteme en-
tegre edilmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu Kayıtları, İçişleri Ba-
kanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri(NVİ) Genel Müdürlüğünden Adres Kayıt Sistemi 
(AKS) verileri, ASKİ’ den sözel abone bilgileri ve 1998 yılına ait halihazır harita ve bu 
çalışmalardan türetilmiş bina katmanı temin edilmiştir. NVİ Genel Müdürlüğü ile ya-
pılan KPS web servisleri protokolü ile AKS verilerine anlık olarak ulaşılabilmektedir.  

CBS bina katmanı ile AKS verilerini eşleştirebilmek için öncelikli olarak güncel 
bina ve numarataj verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Altındağ ilçesi gecekondulaş-
manın yoğun olduğu bir ilçedir. Altındağ, son yıllarda yapılan çeşitli restorasyon, 
park, konut projeleri ile bir değişim geçirmektedir. 1998 yılında üretilen halihazır 
harita verilerinden elde edilen binalar güncelliğini çoktan kaybetmiş olduğundan 
güncel bina verilerinin temin edilmesi konusunda yüksek çözünürlüklü uydu gö-
rüntülerinden faydalanılmıştır. Arazi çalışması olmaması sebebiyle belediyede veya 
diğer kurumlarda bulunan araziye ait her türlü veri kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Cadde/Sokak - Bina - AKS eşleşmeleri için yöntem belirleyebilmek, süreç ve personel 
planlaması yapmak amacıyla yaklaşık 1000 bina ve iki mahalleden oluşan bir bölgede 
pilot çalışma yapılmıştır. Öncelikle cadde/sokak verisi ile AKS verileri eşleştirilmiş-
tir. Mevcut numarataj verileri dikkate alınarak ve diğer kurumlardan alınan adrese 
ilişkin her türlü veri kullanılarak numarataj tamamlaması yapılmıştır. Daha sonra bi-
nalar AKS verileri ile eşleştirilmiştir.
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AKS ile CBS entegrasyonu neticesinde ise TC kimlik numarası bilinen kişiler coğ-
rafya ile ilişkilendirilmiş olmaktadır. Belediyelerde birçok işlemde kişi-adres bilgileri 
kullanılmaktadır, entegrasyon ile kişi bilgisi içeren her türlü iş ve işlemle ilgili coğra-
fi analiz ve tespit yapmak mümkün hale gelmektedir. Örneğin, belediye gelirlerinde 
önemli bir yeri olan emlak vergisi kayıp ve kaçaklarının tespitinde, yatırımların doğru 
yönlendirilmesinde, istek-şikayetler ile sosyal yardımların, çağrı merkezine gelen bir 
çağrının harita üzerinde gösterilmesinde vb. konularda kullanılabilinecektir. Bu ça-
lışmaların sonucunda, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu, çeşitli tematik haritalar üretilmiştir. 
Bunlardan bazıları; yıllara göre ruhsat alınan parsellere, belediyenin istek/ şikayet 
birimine gelen şikayetlerin sayılarına, belli bir Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezine 
üyelere göre, tamamı Belediye ait ve belediyenin hissesinin bulunduğu parsellere, 
bina türlerine göre (apartman, gecekondu, site, işyeri, kamu kurumu, vb) tematik ha-
ritalardır.

Bildiride genel olarak Altındağ Belediyesinde yapılan Kent Bilgi Sistemi çalışmala-
rından bahsedilmektedir. Yapılan analiz ve sorgulamalar ile üretilen 2 Boyutlu ve 3 
Boyutlu çeşitli tematik haritalardan örnekler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Kent Bilgi Sistemleri, Yerel yönetimler, Harita üretimi, 3B, Te-
matik Harita
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3 BOYUTLU TURİZM REHBERİ: HAMAMÖNÜ 
ÖRNEĞİ

Eylem KAYA1, M. Erkan UÇANER1, Sinem GÖKYOKUŞ1, Murat TÜZGEL1

1Ankara Altındağ Belediyesi ekaya@altindag.bel.tr

Son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri de geliş-
mekte, çeşitli teknolojilerle entegre olmakta ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Coğrafi 
Bilgi Sistemleri yerel yönetimlerden bakanlıklara, tarımdan turizme birçok alanda çe-
şitli konularda kullanılmaktadır. Yerel yönetimlerde Coğrafi bilgi Sistemleri, daha iyi 
hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, planlama, alt-üst 
yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda yardımcı 
olmak için kullanmaktadır. Gelişen teknoloji Coğrafi Bilgi Sistemi temelli çalışma-
larda 3. boyut kullanımını artırmıştır. Günümüzde son kullanıcılar internet bağlantılı 
orta seviyedeki donanımlarla 3 boyutlu kent rehberlerine rahatlıkla ulaşabilmekte, bir 
bölgeyi, araziyi, şehri yakından inceleme şansına sahip olmaktadır.

Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) Projesine 2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve 
halen devam etmektedir. ALBİS Projesi kapsamında Yönetim Bilgi Sistemi - Coğrafi 
Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanmış, İnternetten İmar Durumu Sorgulama, 2 ve 3 
Boyutlu Kent Rehberi Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara’ nın ilk yer-
leşim yerlerinden olan Altındağ İlçesinde birçok önemli tarihi ve kültürel varlıkların 
bulunması sebebiyle de 3 Boyutlu Kent Rehberinin turistik amaçlı kullanımı amaç-
lanmıştır. Ankara’ nın önemli tarihi ve kültürel mekanlarından; Ankara Kalesi, Kurtu-
luş Savaşı Müzesi (I. TBMM), Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Etnografya Müzesi, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, 
Vehbi Koç Müzesi, Julien Sütunu, TCDD Müzesi, Tarihi Karacabey Hamamı, Tarihi 
Roma Hamamı, Çengel Han, Zağfiran (Safran) Hanı, Ulus Cumhuriyet Anıtı, Kore 
Gazileri Anıtı, Hacı Bayram Camii, Sarı Kadı Camii, Tacettin Camii ve Eski Ankara 
Evleri gibi yapılar Altındağ İlçesinde bulunmaktadır. 

Hamamönünde tamamlanan ve 2011 yılının Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu 
seçilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından ödüle layık 
görülen “Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu” projesi ile 
Hamamönü, eski tarihi önemine tekrar kavuşmuştur. 3 Boyutlu Kent Rehberinde tüm 
bu tarihi ve kültürel detaylara yer verilmiştir. Bu kapsamda, Hamamönünde yer alan 
Mehmet Akif Ersoy Anıtı ve Müzesi, Tacettin Dergahı, Tarihi Konaklar ve yapıların 
3 Boyutlu modelleri oluşturulmuştur. 3 Boyutlu modeler oluşturulurken, yapıların 
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restorasyonunda hazırlanan planları ve çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarından ya-
rarlanılmıştır. 3 Boyutlu modelleme yazılımı olarak Google SketchUp yazılımı kulla-
nılmıştır. Kullanımı oldukça kolay olduğu için, ayrıca eğitim almaya gerek olmadan, 
hızlıca 3 boyutlu modeller hazırlanmıştır. 
 
Hamamönü 3 Boyutlu Turizm Rehberi Uygulamasında, hazırlanan 3 Boyutlu mo-
dellerin kullanılmasıyla görsel açıdan daha zengin bir sunum sağlanmıştır. Projenin 
devamında ilçede bulunan diğer önemli kültür varlıklarının da 3 boyutlu modellerinin 
oluşturulması ve yapılara ait sözel bilgilerin 3 Boyutlu Turizm Rehberi üzerinden 
sunulması düşünülmektedir. 

Bildiride genel olarak Altındağ Belediyesinde yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi çalışma-
ları ile 3 Boyutlu Turizm Rehberi çalışmalarından bahsedilmektedir. Rehbere albis3d.
altindag.bel.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Kent Bilgi Sistemleri, 3B, Yerel yönetimler, Turizm, Destinas-
yon
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HAYVAN BARINAĞI YER SEÇİMİNDE CBS`NİN 
KULLANIMI

Işık BEYAZIT1, Kaan GÜLER1, G. Ecem İNANOĞLU1,Fatmagül BATUK1

1Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü / isikbeyazit@gmail.com

Pek çok CBS çalışmasında insanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygu-
lamalar yapılırken bu çalışmanın başlangıcında, insanlar göz ardı edilmiş, dünyada 
yaşayan diğer canlılardan hayvanların yaşam kalitesinin artırılması sosyal sorumlu-
luk olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımda gelişmiş ülkelerde bir çok üniversitede ya-
pılan öğrenci çalışmaları da etkili olmuştur. Bir çok CBS uygulamasında öğrenci-
ler; çok az kalmış hayvan türlerinin, örneğin yılanların daha kaliteli yaşaması için 
araştırmalar yapmakta ve CBS ile çalışmalarını bütünleştirmektedirler. Ancak bir 
CBS tasarımında mevcut uygulamaları, kanunları, ülkedeki durumları da dikkate al-
mak gerektiğinden, sonuçta tasarlanan sistem gene insan yaşamıyla ilgili olmuştur.  

Ülkemizde hayvan barınakları, genellikle, sokakta başıboş dolaşan köpekler için oluş-
turulmaktadır. Yaşam ömrü uzun olan köpeklerin, insanlarca istila edilmiş ortamlarda 
özgürce yaşaması, kimi zaman insanlarca tehlikeli olmakta, bu nedenle de belediye-
lerce bu hayvanlar toplanarak barınaklarda yaşamlarını tamamlamaları beklenmekte-
dir.Çalışmada İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerini kapsayan bir bölümünde 
kurulacak olan hayvan barınağı için uygun yer tespit analizi yapılması amaçlanmıştır. 
Dolayısıyla da yer tespitinde kullanılacak olan veriler için veri altyapısının en başın-
dan itibaren oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmada izlenen akış aşağıdaki gibidir:

Ölçütlerin araştırılarak belirlenmesi
- Çalışma bölgesinin belirlenmesi
- Veri tabanı ve işlem tasarımı
- Veri toplama (1 / 25 000 ölçekli harita görüntülerinin sayısallaştırılması ve veri gi-
rişi)
- Yer seçimi verilerinin düzenlenmesi
- Yer seçimi işlemi

Çalışma kapsamında bir çok barınak ve veteriner aranmış, kanunlar incelenmiştir. So-
nuçlar araştırıcılar açısından çok yeterli olmasa da; barınak yer seçiminde; gürültü ve 
kokunun yerleşim yerlerine ulaşmaması ve hayvanların rahat dolaşımı açısından düz bir 
alan olması ölçütleri belirlenmiştir. Özellikle hayvanları ilgilendiren diğer bilim dalla-
rından uzmanlarla çalışarak ölçütlerin daha da geliştirilmesi, çalışma sırasında ve son-
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rasında hissedilen bir eksikliktir. Veri toplama aşamasında bölgeyi içeren üç adet komşu 
haritanın görüntüsü koordinatlandırılmış, arazi kullanımı, sınır, karayolu ve yükseklik 
eğrisi verileri sayısallaştırılmıştır. İkinci aşamada doğal, yapay sınırlar ve yükseklik 
eğrisi verileri kullanılarak sayısal yükseklik modeli (SYM) verisi üretilmiştir. SYM 
öncesinde ve sonrasında gerekli kontrol ve düzeltmeler yapıldıktan sonra tek başına 
kalan anlamsız pikseller de düzeltilmiştir. SYM`den eğim ve bakı verileri türetilmiştir.  

İstanbul’daki rüzgar yönleri ile ilgili araştırma yapılmış ,ancak sadece hakim rüzgarın 
Kuzey ve Kuzeydoğu olduğu bilgisine ulaşılmıştır.Bakı verisi üzerinde çalışılarak bu 
yönde rüzgarlar ile koku gelmeyecek alanlar belirlenmiştir aynı zamanda rüzgarlar ile 
yerleşim alanlarına gelebilecek sesler içinde oluşturulan tampon bölgelerden yarar-
lanılarak sesin rahatsızlık yaratmayacağı alanların tespiti yapılmıştır. Son olarak tüm 
bölgede eğimi %5 in üzerinde olan alanlar elenmiştir. Hayvan barınağı için sonuçta 
ortaya çıkan alanlar, bütünlük ve yüzölçümü açısından değerlendirilmiş ve olası bir 
yer tercih edilmiştir. Seçilen yer, ayrıca hayvanlara gerekebilecek ilaçlar açısından 
değerlendirilmiş, en kısa yol analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, Çok ölçütlü karar verme, Sayısal Arazi 
Modelleri, En Kısa Yol Analizi, Hayvan Barınağı
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BETONARME BİNALARDA ISINMA AMAÇLI 
ENERJİ KULLANIMI VERİMLİLİĞİ: BİLGİ 

SİSTEMİ TABANLI BİR ANALİZ

Abdüsselam KESİKOĞLU1, Ahmet Emin KARKINLI1, Tuba KURBAN1,       
Erkan BEŞDOK1

1Erciyes Üniversitesi / akesikoglu@erciyes.edu.tr

Enerji harcamasının büyük bir kısmın da binaların ısıtılması sürecinde kullanılan 
kaynakların tüketilmesi yer almaktadır. Artan dünya nüfusu beraberinde daha faz-
la enerji kaynağı ihtiyacını ve bu kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesi sorununu 
ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple doğal kaynak yönetimii konusunda gerekli önemin 
ortaya konulabilmesi, çeşitli önlemler alınması gerekliliğinin doğmasına neden ol-
muştur. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ nin 2002/91/CE sayılı yönergesinde bina-
larda enerji performansının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi üzerinde durulmuştur. 
Bu sebeple ülkemizde de “Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği” çıkarılarak enerji kaybının en aza indirilebilmesi için gerekli önlemler 
alınmaya başlanmıştır. 

Binalarda meydana gelen enerji kaybının en büyük nedeni yapıların gerekli yalıtım 
malzemeleri ile donatılmamış olmasıdır. Bu sebeple bina dış yüzeyinden, pencere ve 
kapı aralarından, çatı kaplaması gibi kısımlardan sürekli olarak bir ısı kaçışı meyda-
na gelmektedir. Bu da beraberinde yapının ihtiyaç duyulan ısı seviyesinde tutulabil-
mesi amacıyla ısıtılabilmesi için daha fazla enerji tüketilmesi gerekliliğini meydana 
çıkarmaktadır. Yalıtım malzemesinin kullanılması ile ısı kaçışlarının engellenmesi 
sayesinde tüketilecek olan enerji miktarında düşüşler meydana gelmektedir. Buna 
paralel olarak yapılarda yıllık enerji harcamaları dikkate değer bir oranda düşüşe ge-
çecektir. Hatta birkaç yıl içerisinde enerji tüketimine daha az harcama yapılmasıyla 
ortaya çıkan miktarların toplamı, bina yalıtımının yapılabilmesi için yapılan harcama-
ları karşılayarak kâra geçilmesini sağlayacaktır. Yalıtım malzemeleri kullanılmasının 
diğer bir faydası ise enerjinin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olan enerji kaynağı-
nın tüketilmesindeki hızın ivmesinde bir azalış meydana gelecek ve doğal çevrenin 
korunması sağlanarak doğal çevre gelecek nesillere miras olarak bırakılabilecektir. 
Yapılarda enerji kaybının ortaya konulması ile ilgili yapılan uygulamalarda genellikle 
kızılötesi termografisi kullanılmaktadır. Termografi elektromanyetik spektrumun 0.9-
0.14 µm aralığı olan kızılötesi bölümünde yer alan ışınımın tespit edilmesidir. Termal 
kameralar sayesinde enerji kaçışlarının tespiti için gerekli olan termografik imgelerin 
elde edilmesi sağlanmış olur. Termal imgelerde piksel değerleri, bu piksellere kar-
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şılık gelen noktaların termal ısı değerleridir. Elde edilen bu imgelerde göstermiştir 
ki termal yalıtımı yapılmamış olan binada termal yalıtımı yapılmış olan binaya göre 
oldukça fazla ısı kaçışı ve enerji kaybı meydana gelmektedir. Termal imgelemede 
karşılaşılan temel sıkıntı bina yüzeyinden elde edilen termografik modellerin basit ge-
ometriye sahip olması ve imgenin alındığı kameradan kaynaklanan geometrik hataları 
içermesidir. Bu oluşan eksikliklerde beraberinde termal imgenin anlamlılık düzeyini 
düşürmektedir. Yani birbirine yakın ısı değerini yansıtan nesneleri birbirlerinden ayırt 
etme gücü azalmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada bu anlamlılık düzeyinin ve ayırt 
edebilme gücünün artırılabilmesi için optik kameradan elde edilen RGB imge ile ter-
mal kameradan elde edilen termal imgenin füzyon işlemi görüntü işleme sayesinde 
matematiksel yöntemlerle tanımlanarak birleştirilmiştir. Bu füzyon görüntüsünden 
elde edilen enerji kaybı bilgileri kadastral harita altlıkları ile ilişkilendirilerek bilgi 
sistemi tabanlı bir analiz gerçekleştirilebilir. Bu sayede enerji kaybının yüksek olduğu 
bölgelerde, dikkat edilmeyen ancak çok önemli olan bu sorunun çözümü için çeşitli 
önlemler alınabilir ve enerji korunumu sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler :Enerji, Doğal kaynak yönetimi, Görüntü işleme, Termal İmge-
leme, Termal Yalıtım
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZA 
ANALİZİ

Tuba NİZAM1, Osman Furkan ERKENEKLİ1, Yasin ÇODUR2,                            
Nesibe Necla ULUĞTEKİN1, Ahmet Özgür DOĞRU1

1İstanbul Teknik Üniversitesi,2Atatürk Üniversitesi, ulugtek@itu.edu.tr

Gelişen teknoloji ve artan nüfus nedeniyle kalabalık şehirlere ulaşım büyük ve prob-
lemli bir yapıya dönüşmektedir. Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı ile birlikte tra-
fik kazalarının sayısı da hızla artmaktadır. Meydana gelen trafik kazaları büyük çapta 
maddi hasara, birçok sayıda yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Yapı-
lan araştırmalara göre trafik kazalarının sebepleri doğru bir şekilde tespit edilebilirse 
ciddi boyutlarda meydana gelebilecek yeni kazalar engellenebilir. Bu kapsamda olu-
şan kazalara ait bilgiler detaylı bir şekilde incelenmeli ve doğru analizler yapabilmek 
için meydana gelen trafik kazalarının meydana geliş sıklıkları, nedenleri, sonuçları 
araştırılmalı ve ne gibi önlemlerin alınması gerektiği belirlenmelidir.

Kolay, anlaşılır ve doğru sorgulamaların yapıldığı ve analizlerin ortaya çıkarıldığı 
sistemler olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) trafik kazalarının analizinde kullanıla-
bilen etkin bir yöntemdir. Genel anlamıyla CBS, konuma dayalı karmaşık planlama, 
organize ve yönetim problemlerinin çözülebilmesi için tasarlanan, coğrafi mekândaki 
konumu belirlenmiş verilerin depolanması, işlenmesi, yönetimi, modellenmesi, analiz 
edilmesi ve görselleştirilerek ekran veya kâğıt çıktılarının alınması işlemlerini ger-
çekleştiren donanım yazılım ve yöntemlerin bütünüdür. Trafik kazalarının analizi gibi 
daha birçok uygulamada da doğru, anlaşılır ve güvenilir sonuçların elde edilebilmesi 
için CBS verilerinin doğruluğu ve bu verileri toplandığı veritabanlarının işlevselliği 
önem arz etmektedir. Bu nedenle trafik kazaları için veri tabanı oluşturulurken, önce-
likli olarak meydana gelen kazaların tespit tutanakları detaylı ve dikkatli bir şekilde 
incelenmeli ve kazaya etken faktörler belirlenerek gruplandırılmalıdır. Trafik kazası 
tespit tutanaklarından elde edilen temel bilgiler; kazanın yeri, gün ve zamanı, hava ko-
şulları, yol ve çevre özellikleri, kazaya karışan araç bilgileri, sürücü bilgileri, kusurlar, 
kaza özeti ve kaza yeri krokisidir. Bu verilerin doğru bir şekilde gruplandırılması, veri 
tabanı modelinin belirlenmesi, veri tabanı oluşturulması, aralarında ilişki kurulması 
kaza analizinin güvenilir ve sağlıklı yapılmasını ve sonuçta üretilen haritaların ve bu 
haritalar aracılığı ile iletilen bilginin doğruluğunu arttırmaktadır. Ancak kaza tespit 
tutanakları ile elde edilen ve geometrik olmayan veriler (öznitelik, semantik ve/veya 
sözel) trafik kazalarının CBS ile analiz edilmesinde yeterli değildir. Kurulan sistemin 
mekansal bir özellik kazanması öznitelik verilerinin referanslandırılacağı geometrik 
verilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda CBS kapsamındaki verilerin geometrik 
ve geometrik olmayan veri olarak ayrı ayrı incelenmesi ve bir sonraki adımda ise bir 
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CBS programı ile bu iki farklı veri türünün ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İki farklı 
veri türü arasındaki ilişki ilişkisel veritabanı esasları dikkate alınarak ve CBS mekan-
sal analiz olanaklarından ağ analizi yöntemi kullanılarak kurulabilir. Ağ analizinin 
gerçekleştirilmesi için öncelikle geometrik veride çizgi-düğüm topolojisinin oluştu-
rulmuş olması gerekmektedir. Oluşturulan bu topoloji ile her bir düğüm noktasının 
ve bu düğüm noktalarını birleştiren çizgilere öznitelik bilgileri de eklenebilir. Buna 
göre harita üzerinde tanımlanan nokta veya çizgi objeler kolaylıkla sorgulanabilir. 
CBS tabanlı kaza analizinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri topolojisi kurulmuş 
ağ üzerinde öznitelik bilgisi bilinen bir objeyi sorgulama ya da analiz etme işlemidir. 
Kaza analizleri, trafik güvenliğinin sağlanmasında ya da bununla ilgili problemlerin 
çözümünde kullanılarak gerekli yol güzergâhı veya yol geometrisi düzeltmelerinin 
neler olabileceğini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu analizler ile trafik kazaları-
nın oluş nedenleri tanımlanabilir, kaza bölgeleri belirlenebilir ve bu bölgelerde yapı-
lacak iyileştirmelere karar verilebilir.

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen trafik kaza analizinde 2009 yılında Erzurum 
ili sınırları içerisinde kalan ve Erzurum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
denetiminde yer alan D100-28, D100-29, D052-3 ve D950-3 nolu devlet yolları ve 
bu yollarda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Uygulama 
ArcGIS 9.3 yazlımı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle mevcut ka-
zalara ilişkin verilerin bulunduğu kaza tespit tutanakları incelenmiş ve bu tutanak-
lardan kaza, sürücü, araç ve yol bilgileri elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler İlişkisel 
veritabanında saklanmış ve çalışma kapsamında elde edilen tüm veriler geometrik 
ve geometrik olmayan veri olarak sınıflandırılmıştır. Veriler arasındaki ilişki çalışma 
kapsamında kurulan CBS uygulamasında sağlanmıştır. Amaç ve farklı disiplin kul-
lanıcı istekleri de dikkate alınarak CBS tabanlı kaza analizleri yapılmıştır. Yapılan 
analizlere bağlı olarak elde edilen sonuçlar ve mevcut yollardaki kaza yoğunluğu ve 
özelliklerine ilişkin değerlendirmeler tematik haritalar aracılığıyla sunulmuştur.

Devam eden bir çalışmanın ilk adımlarından biri olan bu çalışmanın ileriki aşama-
larında trafik kaza tutanaklarından alınan kaza verilerine ek olarak Yıllık ortalama 
günlük trafik (YOGT) ve yolun geometrik özellikleri kullanılarak güzergâh bazında 
kaza tahmin modelleri oluşturulacaktır. Kaza tahmin modelleri coğrafi bilgi sistemle-
riyle birleşerek hem kaza noktalarının daha iyi görülmesi, o noktalardaki eksikliklerin 
giderilmesi için fikir vermesi hem de sonraki yıllarda kazaların tahmin edilmesi için 
kullanılacaktır. Bunların sonucunda kazaların yoğun olduğu bölgelerde gerekli iyileş-
tirmeler yapılarak kazaların önlenmesi konusundaki çalışmalar sürdürülecektir.

Anahtar Kelimeler :Ağ analizi, Coğrafi veritabanları, Görselleştirme, Mekansal 
analiz, Ulaşım
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MEKANSAL VERİ KATALOGLARI VE KONYA 
İLİ İÇİN MEKANSAL VERİ PORTALININ 

OLUŞTURULMASI

Ali ERDİ1, Fatih SARI1, Sinem KONUK1, Ahmet GÜNTEL1

1Selçuk Üniversitesi, fatihsari@selcuk.edu.tr

Ülkemizde anlık ve doğru bilgiye olan ihtiyaç coğrafi bilgi sistemlerine geçiş süresin-
ce kurumların ve organizasyonların dikkate alması gereken bir konu haline gelmiştir. 
Özellikle kurumlar bünyesinde kullanılan mükerrer ve bu veriler arasındaki farklılık-
lar göz önüne alındığında coğrafi bilgi sistemleri bünyesinde gerçekleştirilecek olan 
analizler ve sorgulamalar sonucunda da farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir 
durum verilerin belirli standartlar dahilinde kullanıcıya sunulması gerekliliğini de or-
taya koymaktadır. Bu noktada internet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri verilerin belirli 
standartlar çerçevesinde kullanıcıya sunulması ve anlık veriye ulaşma adına ortaya 
koyduğu yapı dikkate alındığında veri paylaşma adına gerçekleştirilecek olan internet 
tabanlı portal, coğrafi veri setleri, veri setlerini yayımlayan servis sağlayıcılar ve me-
kansal veriye ihtiyaç duyan kullanıcılar arasındaki paylaşım ağını sağlamakta etkin 
çözümler üretecektir. Verilerin paylaşımı gereğince birçok araştırama da ve uygula-
mada güçlü çözümler sunabileceği düşünüldüğünde verilerin öncelikli olarak doğru 
ve hızlı paylaşımına ait metodlar ortaya konmalıdır.

Bu çalışmada Konya iline ait mekansal verilerin sunulması için Konya GeoPortal’ının 
oluşturulması ve gerekli olan teknik altyapıdan bahsedilmiştir. Konya iline ait yol, il 
sınırları, göller, ormanlık alanlar, arazi yapısı ve merkez bölgesi için yükseklik bil-
gileri gibi mekansal veriler oluşturulan portal üzerinden sunumu gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin hazırlanması ArcGIS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sorgulama-
larda kullanılacak sözel verilerin coğrafi verilere entegre edilmesi, referans koordi-
nat sistemi ve projeksiyon ayarlamalarının yapılmasının ardından veriler ShapeFile 
formatında kaydedilmiştir. Elde edilen bu dosya formatı ile coğrafi veriler internet 
üzerinden sunumunun gerçekleştirilmesi için harita sunucularına aktarılmıştır. Harita 
sunucularında verilerin aktarılması işlemi gerçekleştirilirken mevcut servislerde su-
nulan verilerin referans koordinat sistemleri ve projeksiyonları da göz önüne alınmış-
tır. Böylece birlikte çalışılabilirlik ilkesi doğrultusunda verilerin bir araya getirilirken 
karşılaşılabilecek sorunlarında önüne geçilmesi planlanmıştır.
  
GeoServer yazılımı kullanılarak Web Map Server (WMS) olarak her bir katmanın 
servis sunucusu oluşturularak hem internet tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamala-
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rında hem de masaüstü yazılımlarında verilerin internet protokolleri aracılığı ile gö-
rüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. GeoServer yazılımının seçilmesinin amacı dünya 
genelinde açık kaynak kodlu olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor olması ve dünya 
genelinde geliştirici ve kullanıcı kitlesinin bulunmasından dolayı kolay kullanılabilir 
olmasıdır. Portalın gerçekleştirilme amacı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarına anlık, 
sağlam ve güvenilir altlıklar sağlamak, kullanıcıların coğrafi veri sunucularından ya-
rarlanma imkanı sunarak işgücünden kazanım elde etmek ve kurumlarında katılımını 
sağlayarak Konya ili için içerik olarak zengin bir portalın oluşturulmasını gerçekleş-
tirmek adına gereken modeli ortaya koymak ve altyapıyı oluşturmaktır. Aynı zaman-
da bu çalışma mevcut harita servislerinin de bir araya getirilmesi için bir fizibilite 
çalışması olup mevcut harita servislerinde Konya ili için eksik olan servislerinin de 
neler olduğunu ortaya koyacaktır. Böylece var olan servisler, bu çalışma kapsamında 
gerçekleştirilecek olan servislerle birlikte Konya iline ait coğrafi veriler için bir portal 
oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler :CBS portalı, Birlikte çalışılabilirlik, Web/Internet CBS, coğrafi 
veri kalitesi, Mekansal analiz
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CBS YAZILIM SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER 
VE BUNLARIN ETKİ DEĞERLERİ

Ahmet Yalın YENER1, Emin BANK1

1TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE-Veri ve Yazılım Mühendisliği Bölümü (G222), yalin.yener@tubitak.gov.tr

Planlama, analiz ve uygulama iş süreçlerinde çok önemli bir görev üstlenen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Teknolojisi, kendinden beklenen görevi beş temel bileşen ile yönet-
mektedir. Bunlar; yazılım, donanım, veri, personel ve yöntemdir. 
 
Yazılım bileşeni, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yönetim merkezi olarak da adlandırıla-
bilir ve diğer bileşenler ile iç içe olan bileşendir. Yazılım bileşeni ile temel Coğrafi 
Bilgi Sistemi uygulamalarında veri işleme, depolama, yönetme, sorgulama, analiz ve 
görüntüleme gibi fonksiyonlar ve araçları sağlar. Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım bile-
şeni, bir CBS uygulamasının kullanıcıya açılan yüzüdür ve uygulamanın başarısında 
çok önemli bir göreve sahiptir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının tarihsel süreci incelendiğinde; ilk zamanlarda, 
1960-70’ li yıllarda hesaplama ve çizim aracı olarak kullanılmış, sonrasında 1970’ li 
yıllardan itibaren masaüstü yazılımlar şeklinde kendini göstermiştir. 1980 ve 90’ lı yıl-
lar Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının masaüstü olarak analiz, sorgulama, haritalama 
işlerinde yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz. 2000’ li yıllardan itibaren bilişim 
teknolojilerindeki süratli gelişim uygulamaları internet teknolojisi üzerine taşımış-
tır. Bugün bir masaüstü yazılımda yapılan pek çok uygulamanın internet üzerinden 
yapılabildiğini görmekteyiz. Uzun yıllar boyunca bireysel ve grupsal çalışmalarda 
kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları, internet ortamına taşındıktan sonra çok 
geniş kitlelerce kullanılmaya başlanmıştır. Bugün portal teknolojisi ve mobil uygula-
malar, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının ulaştığı en güncel seviyedir. Dolayısıyla 
mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının, ürün ve teknolojilerini güncel seviyede 
tutabilmek, kullanıcı memnuniyeti sağlayabilmek ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım 
sektöründe daha iyi yerlere gelebilmek adına yaşanan bu değişimlere ayak uydurma-
nın kaçınılmaz bir sonuç olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi alanında özelleşmiş birçok açık kaynak kodlu ve ticari yazılım-
lar mevcuttur. Bu konuda faaliyet gösteren yazılım geliştirme firmalarının istihdam 
ettikleri personel sayısı, elde ettikleri cirolar, başarılı projelerdeki referansları ve bu 
pazar için harcadıkları zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurulursa, Coğ-
rafi Bilgi Sistem yazılım sektörünün ne denli büyük bir sektör olduğu görünmektedir. 
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Böylesine büyük bir pazarda başarılı olabilmek adına çok sayıda alternatif Coğrafi 
Bilgi Sistemi yazılımları geliştirilmiştir. Bu kadar çok alternatifin olduğu bir sektörde, 
akla gelen ilk sorulardan bir tanesi ise hangi yazılım sorusudur. Bu nedenle Coğrafi 
Bilgi Sistemi projelerinde, amaca uygun doğru yazılımın seçilmesi önemli bir karar 
verme sürecidir.

Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının teknolojik olarak gücü, teknik ve fonksiyonellik 
olarak başarısı, kabul görmüş standartlara uyumu gibi konuların yanı sıra, kullanıcı 
alışkanlıkları ve memnuniyeti de değerlendirilmesi gereken önemli kriterlerdir. Coğ-
rafi Bilgi Sistemi projelerinde harcanan zaman, emek ve maliyetin yaklaşık olarak 
%5’i veri sunumunu içermektedir. Bütün projeye bakıldığında, veri sunumu küçük 
bir orana sahip olsa da, Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinde kullanıcılar açısından en 
önemli bölümü oluşturmaktadır

Bu bildiride, bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının seçiminde etkili olacak önemli kri-
terlerin neler olabileceği ve bunların etki değerleri hakkında bilgi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler :CBS portalı, Mobil CBS, Açık kaynak kodlu CBS, CBS Yazılım-
ları, CBS Bileşenleri
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BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) 
SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

Hüseyin CÜCE1, Gülfem BAKAN1, Halil AKINCI2

119 Mayıs Üniversitesi, Çevre Müh. Böl.219 Mayıs Üniversitesi, Harita Müh. Böl., chuseyin@omu.edu.tr

Sığ sular, pek çok insan hayatı ve önemli sayıda bitki ve hayvan toplulukları için 
hayati bir rol oynamaktadır. Sığ sular, arazi üzerinde meydana gelen yersel ve bölge-
sel değişimlerden, çok uzak mesafelerde olsalar bile bütünüyle etkilenirler. Sıklıkla, 
drenaj havzalarında meydana gelen sosyo-ekonomik aktivitelerin bir sonucu olarak 
çok sayıda tehlike ile karşı karşıya kalırlar. kent merkezlerinin büyümesi ile birlikte 
hızlı nüfus artışı ve deformasyonu, tarım arazilerinin aşırı ve kontrolsüz kullanımı ile 
sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, sığ sulara artan miktarlarda silt ve nutrient girdisine 
yol açan kirletici akışlarını bu durumlar hızlandırmaktadır.
 
Ötrofikasyon prosesi, lentik sucul sistemlerin bozunumuyla ilgili pek çok nedenden 
sadece bir tanesidir. Özellikle, sığ göllerde bu durum, nutrientlerin hızlanan asimi-
lasyonu ve organik maddenin artan ayrışması nedeniyle oldukça önemlidir. Göldeki 
alansal oranlara göre büyük havzaya sahip göller, genellikle geniş drenaj alanından 
gelen nutrient girdilerinin bir sonucu olarak açıkça ötrofikasyona doğru bir yönelim 
gösterirler. Ötrofikasyon, bir göle doğru aşırı nutrient girdisine karşı biyolojik bir tep-
kidir. Bu nedenle, doğal olarak yüksek biyokütle üretkenliğine bağlı aşırı balık ve 
makrofit verimliliğiyle sonuçlanır. Ötrofikasyon, pek çok yüzey suyunda doğal bir 
proses olarak görünse de, su havzalarından ve diğer insan kökenli kaynaklardan gelen 
dışsal girdilerin etkisiyle artan bir grafik izler.
  
Kızılırmak Deltası 1182 km’lik uzunluğa ve 78000 km2 lik havzaya sahip, 
Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü yerde doğal olarak oluşmuş Türkiye’nin en 
büyük sulak alanlarından biridir. Deltanın doğu kıyılarında önemli morfolojik olu-
şumlardan olan özellikle kıyı kordonları vasıtasıyla birbirinden ayrılmış lagün gölleri, 
ekolojik sistem ve sosyo-kültürel açıdan bölge için önem taşımaktadır. 
 
Bu çalışmada, Kızılırmak Deltasının kuzey-doğu sınırında yer alan sığ göllerden Ba-
lık Gölü’nün trofik seviyesini değerlendirmek için fiziko-kimyasal analizler yürütül-
müştür. İlkbahar ve sonbahar karışım periyodu (2010) için gölü kaplayan 80 yüzey 
suyu örnekleme istasyonunda, derinlik ve Secchi disk derinliği ile birlikte sıcaklık, 
pH/Eh, çözünmüş oksijen, tuzluluk/elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı içeri-
ği ve klorofil-a değerleri yerinde ölçülmüştür. Gölün su seviyesinde ve trofik yapısın-
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daki mevsimsel değişimi belirleyebilmek için ayrıca 6 bölgesel noktadan alınan yüzey 
suyu örneklerinde toplam fosfat, toplam azot, nitrit ve nitrat azotu, sertlik, klorür ve 
toplam organik karbon içeriklerine bakılmıştır. Bu noktalarda tespiti yapılan trofik 
durum parametreleri kullanılarak karışım periyotları için besin seviyesindeki değişim 
ortaya konulmuştur. 
 
Göl çalışmaları açısından, CBS, göllere ve su toplama alanlarına mekansal olarak re-
ferans olabilecek yakalama, depolama, kontrol etme, işleme, birleştirme, analiz etme 
ve gösterme verileri için güçlü bir araç seti olarak tanımlanabilir. Bu araştırma kapsa-
mında toplanan veriler, ArcGIS 9.3.1 CBS yazılımında analiz edilmiş ve mevsimsel 
değişimleri gösteren dağılım haritaları oluşturulmuştur. Klorofil-a dağılım sonuçları 
(ortalama 19 ile 57 µg/L arasında değişmekte), gölün trofik durumunun ilkbahar karı-
şımı süresince mezotrofik bir yapıdan sonbahar karışım periyodunda özellikle denize 
yakın güneydoğu kıyılarına doğru oldukça ötrofikleştiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler :Su kaynakları, Kirlilik tespit ve takibi, Konumsal analiz, Trofik 
Durum, Sığ Göl
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ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İÇİN 
PROJEKSİYON ÖNERİSİ

Faruk YILDIRIM1, Şevket BEDİROĞLU1

1KTÜ Harita Müh. Böl., yfaruk@ktu.edu.tr

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de, CBS, GPS ve UA teknolojilerinin 
kullanıldığı büyük alanlı ulusal, bölgesel, kent, belediye ve kamu kurumları amaçları-
na yönelik konumsal bilgi sistemleri uygulamaları yaygın hale gelmektedir. Ayrıca ül-
kemizde, duyarlık gerektiren büyük mühendislik projeleri de devam etmektedir. Tüm 
bu proje ve sistemler; konuma, dolayısıyla da koordinat bilgisine dayanmaktadır. CBS 
ve mühendislik çalışmalarının sağlıklı, doğru, güvenilir ve sürdürülebilir olması için 
koordinat altlığının ortak bir konum bilgisinde olması gerekmektedir. Bu sistemlerle 
yapılan bölgesel uygulamalarda; projeksiyon veya tasvir yöntemleriyle oluşturulan 
jeodezik koordinat sistemlerinin, bu teknolojilerdeki gelişmelerin belirlediği standart-
lara uyma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde hala devam eden Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Ulu-
sal Konumsal ve Mekansal Veri Altyapısı (UKVA, UMVA) oluşturulma çalışmaları 
devam etmektedir. Bu projelerdeki amaç; ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve 
INSPIRE Direktifine uygun, Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğ-
rafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir web portalı 
oluşturulmasını, coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde içerik standartlarının oluşturulmasını ve coğrafi veri değişim standartları-
nın belirlenmesini amaçlayan bir e-devlet projedir. Dolayısıyla , çözüm üreticiler için 
hızlı, ekonomik, ve doğru çözümleri, hizmet sunucuları için kaliteli ve hızlı hizmeti, 
karar vericiler için de hızlı ve doğru kararları olanaklı kılacaktır. 
 
Mühendislik projeleri ve CBS uygulamalarında koordinat altlığının ortak olması, kul-
lanıcılara büyük kolaylıklar sağlar. Bu tür uygulamaların, bilgisayar ortamında gör-
sel ve sayısal olarak yapıldığı düşünülürse ortak koordinat sisteminin önemi daha da 
artmaktadır. Koordinat sisteminin ortak olmamasının getireceği olumsuzluk, projenin 
birden fazla koordinat sisteminde saklanması ve çakışma bölgelerindeki dönüşüm he-
sabı yüküdür.
  
Ortak koordinat sisteminin önemli olduğu bir alanda jeokod (geocode) seçimidir. 
Arazi bilgi sistemlerinde parsel numaralarının, her parsel için yegane ve parsel ta-
nımlamada karmaşıklığa neden olmayacak şekilde basit ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca 
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bilgisayar ortamında işlenmeye ve kapladığı alan olarak da ekonomik olmalıdır. Veri 
tabanlarının bilgilerin ilişkilendirilmesinde parsel numarasının belirlenmesinin önemi 
fazladır. Bu kapsamda parsel numarası tayininde en etkin çözüm olan jeokod sistemi 
için önerilen koordinat sisteminin tek olması gerekmektedir. 

Ortak koordinat sistemlerinde çalışmak için, elipsoidal coğrafi (B,L) ve yer merkezli 
ortak dik koordinatlar (X,Y,Z) akla gelebilir. Fakat, bu koordinat sistemleriyle hesap 
yükü de düzlem geometrisinin sadeliğinden yoksundur. Bu nedenlerle, çizim ve hesap 
için mutlaka projeksiyon veya tasvir düzlem koordinatlarına geçiş yapılmalıdır. Coğ-
rafi ve ortak dik koordinatların kullanımı, CBS yazılımları ve veritabanı tasarımcıları 
açısından tercih edilmeyen bir durumdur. Veritabanında hem bu koordinatların, hem 
de çizim ve hesap için düzlem koordinatların tutulması, aynı noktaya ait iki koordi-
nat bilgisinin depolanmasına yol açmaktadır. Böylece veri yükü artmaktadır. Ayrıca, 
hesap yükü olarak da dönüşüm hesapları ayrı bellek ve işlem yükünü beraberinde 
getirmektedir. 
 
Ülkemizde mevcut üretilen haritaların koordinat altlığı UTM sistemi; 3° lik dilim ge-
nişlikli Gauss-Krüger tasvirinin (Değiştirilmiş UTM veya kısaltılmış olarak DUTM) 
dilim orta meridyenleri 27°, 30°, 33°, 36°, 39°, 42° ve 45° iken, 6° lik dilim geniş-
likli Gauss-Krüger tasvirinin (UTM) dilim orta meridyenleri 27°, 33°, 39° ve 45° dir. 
UTM sistemi için ülkemizde toplam dört dilim sözkonusudur ve dilim numaraları 
(DN) 35, 36, 37 ve 38 dir. Dilim numaraları karışıklığa sebebiyet verilmemesi için, 
UTM koordinatlarında sağa değerin önüne eklenir. Bir UTM dilimini aşan uygula-
malarda projenin komşu dilimlerdeki fazla kısmı 0.5° veya 1° lik bindirme bölgesi 
içindeyse, dilim dönüşümü yapılabilir. Şayet uygulama alanı komşu dilimde bindirme 
bölgesinin dışına taşıyorsa, dilim dönüşümü yapılmaz. Bu durumda, projede tek bir 
koordinat sisteminde çalışmak mümkün olmaz ve UTM sisteminden başka sistemlere 
geçiş yapılması gerekir. Dönüşüm ve farklı sistemlere geçiş işlemi de yine kullanıcıla-
rın bilgi noksanlığından dolayı, projenin uygulanmasında hatalara ve zaman kaybına 
neden olmaktadır. Dolayısıyla, tek UTM dilimini aşan uygulamalarda mevcut UTM 
sistemi yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı, bu sistemden başka tasvir yöntemlerine 
geçiş işlemi yapılmalıdır.

Bu kapsamda; TUCBS, UKVA ve UMVA sistemlerinin oluşturulmasında UTM hari-
cinde Türkiyenin tamamı için ortak bir koordinat sisteminin tanımlanması gerekmek-
tedir. Bu yeni sistemi önerme aşamasında Türkiyenin tamamını kapsamaması haricin-
de; büyük ölçekli harita üretim standartlarına sahip çizim ve hesap için kullanılacak 
1:1 ölçeğinde jeodezik amaçlı tasvirlerin düşünülmesi gerekir. Ayrıca bu sistemde 
deformasyon büyüklükleri, ölçek faktörünün de irdelenmesi gerekmektedir.
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Amacımıza uygun Jeodezik amaçlı tasvirler için son yıllarda oldukça fazla yeni sis-
temler geliştirilmiştir. Dilim genişliği artırılmış (boylam farkı 30°) gauss-krüger tas-
vir yöntemleri, Chebyshev projeksiyonu ve karma (composite) projeksiyonu ülkemiz 
gibi doğu-batı yönünde uzanan bölgeler için uygundur. Ayrıca mevcut Lambert Kon-
form Konik (LKK) projeksiyonunun tek ve çift standart paralelli kullanımı ülkemizde 
UTM sistemi yerine tercih edilen bir projeksiyondur. 
 
Bu çalışmamızda yukarıda bahsedilen koordinat sistemleri irdelenerek, ülkemizde-
ki TUCBS, UKVA, UMVA sistemlerinin ve jeokod’un oluşturulmasında hangisinin 
tercih edilmesi gerektiğine karar verilecektir. Önerilen koordinat sisteminde; çizim 
ve hesap amaçlı projeksiyon parametre tanımları (başlangıç enlem ve boylamı, öl-
çek faktörü, sağa yukarı, koordinat değerlerinin negatif olmaması için eklenen değer 
vb.) ve datum tanımlarıda (elipsoid parametreleri vb) ayrıca yapılacaktır. Bunların 
haricinde önerilen sistemin mevcut UTM sistemi arasındaki dönüşümleri de tanım-
lanacaktır.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, Coğrafi veritabanları, Kartografya, hari-
ta projeksiyonu, karma projeksiyon
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK 
SULAMA ŞEBEKELERİNDE PERFORMANS 

ANALİZİ

Mehmet ŞENER1, h. Cömert KURÇ1

1Namık Kemal Üniversitesi, msener@nku.edu.tr

Bu çalışmada materyal olarak Trakya bölgesinde yer alan DSİ XI. Bölgedeki toplam 
35 adet sulama şebekesi alınmıştır. Sulama şebekelerinin tanesi Tekirdağ, tanesi Kırk-
lareli ve Edirne ili sınırlarında yer almaktadır. Bu seçilen sulama şebekelerinin tanesi 
büyük sulama şebekesi olarak nitelendirilmekte olan 1300- 14500 ha arasında büyük-
lüklere sahiptir. Geriye kalan sulamalar ise daha çok gölet tipi su kaynağını kullanan 
küçük ölçekli sulamalardan oluşmaktadır. Edirne ili sulamaları genelde çeltik yetişti-
riciliği ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Tekirdağ’da kısmen çeltik tarımı yapılamasına 
karşın yaygın olarak buğday ve ayçiçeği bitkileri yetiştirilmektedir. Kırklareli ilinde 
ise genelde Buğday, ayçiçeği ve diğer tarla bitkileri yetiştirilmektedir.
 
Çok büyük yatırımlarla gerçekleştirilen sulama şebekeleri işletmeye açıldıktan son-
ra genelde farklı nedenlerle planlanan performansı değerlerine ulaşamamaktadırlar. 
Bu nedenle, Devlet Su İşleri (DSİ), diğer bölgelerde olduğu gibi, XI. Bölge sahası 
içerisinde yer alan araştırma alanında, sulama şebeklerini özellikle 1980 sonları ve 
1990ların başından itibaren farklı su kullanıcılarına transfer etmeye başlamıştır. Gü-
nümüze kadar bu şebekelerin çok büyük bir kısmı su kullanıcılarına transfer edilmiş 
bulunmaktadır. Sulama şebekelerinin su kullanıcıların transfer edilmeleri ile birlikte 
performanslarında da artış olması beklenmektedir. Farklı tipte performans ölçüm tek-
nikleri ve göstergeler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şebeke içi değerlendirme 
sağlarken bazıları ise farklı tipte ve bölgede sulamaların karşılaştırılmasında da kulla-
nılabilmektedir. Bu çalışmada, araştırma materyali olarak kullanılan sulama şebekele-
rinin ekonomik performansları araştırılmıştır. Araştırmada iki adet ekonomik göster-
ge kullanılmıştır bunlardan birincisi tahsilât oranı ikincisi ise masrafların karşılanma 
oranıdır. Sulama şebekelerinde Tahsilat oranı ve masrafların karşılanma oranının % 
100’e yakın ya da daha yüksek olması istenmektedir. 
 
Bu çalışmada farklı bölgelerde yer alan 35 sulamaya ait tahsilat, tahakkuk ve işletme-
bakım-onarım masrafları kullanılarak elde edilen tahsilat oranı ve masrafların karşı-
lanma oranı göstergeleri GIS teknolojisi kullanılarak incelenmiştir. Arcgis Desktop 
programı kullanılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Öncelikle, DSİ XI. Bölge sınır-
larını gösteren poligon şeklinde ve sulama sahalarının yerlerini göstermek için nokta 
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şeklinde datum ve projeksiyonu tanımlanarak iki adet future class dosya Arcgis Desk-
top programı yardımı ile oluşturulmuştur. Sulama sahalarının bulundukları noktaları 
arazi çalışması gerçekleştirilerek, el tipi küresel konumlama sistemi (GPS) yardımı 
ile belirlenmiştir. Öncelikle poligon dosyası üzerinde sulama şebekelerinin konumları 
belirlenmiştir. Sulamaların harita üzerinde konumlandırılmasında arazi çalışmaların-
da elde edilen GPS verileri kullanılmıştır. Microsoft Office Excel programı yardı-
mı ile her bir sulamaya ait, 2008 yılı tahsilât, tahakkuk ve işletme-bakım-yönetim 
masrafları girilmiş ve bunlara bağlı olarak tahsilât oranları ve mali yeterlilik oranları 
hesaplanmıştır. Daha sonra oluşturulan future class dosyasına sulama şebekelerine ait 
bilgiler import edilmiştir. Arcgis Desktop programı üzerinde bulunun spatial analiz 
modülü yardımı ile şebeklere ait veriler üzerinde mekânsal analizler gerçekleştirilmiş-
tir. Böylece genellikle bir takım hesaplama araçları ile yaygın olarak gerçekleştirilen 
performans analizi, bölgeler arasındaki farklılığı ortaya koyma adına CBS teknolojisi 
yardımı ile mekânsal ve zamansal olarak karşılaştırılabilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Su kaynakları, Tarım, coğrafi veri kalitesi, Jeoistatistik, Mekan-
sal analiz
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İĞNEADA ARAZİ ÖRTÜSÜ VE KULLANIMI 
DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ 

BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

Filiz Bektaş BALÇIK1, Gonca BOZKAYA1, Çiğdem GÖKSEL1,                            
Ahmet Özgür DOĞRU1, Nesibe Necla ULUĞTEKİN1, Seval SÖZEN2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, bektasfi@itu.edu.tr

Arazi örtüsü ve arazi kullanımlarında meydana gelen değişimler yerel, bölgesel ve 
evrensel ölçektedir. Değişimin koruma kullanma dengesi dışında gelişmesi, doğal 
kaynaklar, biyoçeşitlilik, tarımsal üretim, iklim, insan sağlığı ve yaşam kalitesi üze-
rinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Oluşan değişimlerin ve etkilerin doğru ve hızlı 
ortaya konması sürdürülebilir çevre koruma ve yönetimi için çok önemlidir. Uzak-
tan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri farklı ölçeklerde arazi örtüsü ve kullanımı 
özelliklerinin tanımlanması ve değişiminin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan 
araçlar olarak kabul edilmektedir. Arazi örtüsü ve arazi kullanımında meydana gelen 
alansal değişimlerin tespit edilmesinde farklı özelliklere sahip uydu görüntüleri ve 
çeşitli algoritmalar doğruluğu yüksek sonuçların üretilmesi için tercih edilmektedir. 
 
Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde Kırklareli ili sınırları içerisinde 
yer alan İğneada çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında İğneada 
Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan kentsel gelişim alanları ve yakın çevre-
lerinde olan meydana gelen değişimin uzaktan algılama yöntemleri ile tespiti amaç-
lanmıştır. İğneada lagün gölleri, orman içi göller, longoz ormanları, kıyı kumullarını 
içeren çok sayıda bitki ve hayvan varlığına ev sahipliği yapan zengin bir ekosisteme 
sahiptir. İğneada’nın subasar (longoz) ormanları ülkemizdeki önemli koruma alanla-
rından biridir. Projenin çalışma alanı İğneada koruma bölgesi ve yakın civarındaki 
ikinci konutlar, liman bölgesi ve Liman köy yerleşimini içine alan bir bölgedir. Has-
sas ekosistemleri bünyesinde barındırdığı için önceleri Tabiatı Koruma Alanı, Doğal 
Sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası gibi parçalı bir koruma yaklaşımı ile korunurken 
Bakanlar Kurulu’nun 03/11/2007 tarihli kararı ile daha geniş alanda (3155 ha.) bütün-
cül bir koruma amacı ile milli park ilan edilmiştir. Ekolojik hassasiyeti ve önemine 
rağmen halen, baraj projesi ve İstanbul’a su aktarımı, liman projesi, sahil yolu projesi 
gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunan bölgede ayrıca sulak alanlarda yapılaşma-
nın artması, bilinçsiz rekreasyonel kullanımlar gibi çeşitli kentsel baskılar mevcuttur. 
Arazi örtüsü ve kullanımı değişimlerinin ve çevresel etkilerinin ortaya konması İgne-
ada koruma alanı sürdürülebilir yönetimi için çok önemlidir. Çalışmanın ana verisini 
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1984, 1990, 2000 ve 2010 yıllarına ait Landsat TM uydu görüntüleri oluşturmaktadır. 
Çalışmada kullanılan yöntem 7 temel basamaktan oluşmaktadır: 1-Atmosferik, radyo-
metrik ve geometrik düzeltmeyi içeren görüntü ön işleme uygulaması, 2-Görüntülerin 
ISODATA kontrolsüz sınıflandırma yöntemi ile CORINE arazi örtüsü lejantına göre 
sınıflandırılması, 3- Sınıflandırmanın doğruluk analizinin genel doğruluk ve Kappa is-
tatistikleri ile hesaplanması, 4- Raster verilerin vektör veri formatına dönüştürülmesi, 
5- Meydana gelen alansal değişimlerin istatistiksel olarak ortaya konması, 6-Coğrafi 
Bilgi Sistemi ortamında değişimlerin analizi ve görselleştirilmesi, 7- Tematik Harita-
ların oluşturulması.
  
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen EnviroGRIDS Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma ile İğneada Milli Parkı’nın oluşturulan Uzak-
tan algılama ve CBS entegre sisteminde, kaynakların mevcut durumunun, zaman-
sal değişiminin ve bölge stratejilerinin de yansıtıldığı coğrafi analizler ve kartografik 
sunumlar, planlama ve izleme çalışmalarında özellikle karar vericiler için güçlü bir 
referans olarak katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler :Arazi kullanımı/Arazi örtüsü, Uzaktan Algılama, Görüntü işle-
me, Coğrafi Bilgi Sistemi, İğneada
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İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİN COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMİ TABANLI TURİSTİK HARİTA 

TASARIMI

M. Melih CEYLAN1, Hüseyin SARICI1, Melih BAŞARANER2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Müh. Böl., Kartografya Anabilim Dalı, mbasaran@yildiz.edu.tr

Tarihi geçmişi dünya tarihi kadar eski olan İstanbul, birçok medeniyetin beşiği olmak-
la beraber sayısız maddi ve manevi değerlere ev sahipliği yapmaktadır. Günümüze 
kadar varlığını koruyan tarih ve kültür mirasları da tüm dünya ülkelerinin ilgisini 
çekmektedir. Dünyanın birçok yerinden farklı medeniyetlerin izlerini görmek isteyen 
yabancı turistler için İstanbul kültürel çekiciliği ile ziyaret edilen bir şehir özelliği ta-
şımaktadır. Ancak benzer şehirlerle karşılaştırıldığında (örneğin Roma, Londra, Paris) 
İstanbul’un çok daha az turist tarafından ziyaret edildiği açıktır. Bunun nedenlerinin 
başında tanıtım noktasındaki eksikliklerden bahsedilebilir. Tarih ve kültür mirasları-
nın dünyaya etkin bir şekilde duyurulması etkin bir tanıtım ve anlatımla mümkün ola-
bilmektedir. Turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki 
olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buradaki, genellikle 
turizm işletmelerinin üretimi mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamaların-
dan doğan olaylar ve ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir. Turizmin temel hareket 
noktası hizmet talebidir. Bu talebin, istenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için ön-
celikle tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerekir. Tanıtım faaliyetlerinin temelinde de 
en önemli nokta bilgi sağlama veya bilgiden yararlanmadır. Turizm hizmet alanları-
na ulaşmak doğrudan mekansal bilginin teminiyle mümkün olmaktadır. Ekonomik 
olarak turizm sektörünün ülkemize katkısının göz ardı edilemez düzeyde olması ve 
turizmde bilişim teknolojilerine yatırımların arttırılması bunu doğrular niteliktedir. 
Küreselleşen dünyada daha çok turiste etkin tanıtımın yapılabilmesi ve ulaşılabilmesi 
için CBS’nin mekansal sorgulama, analiz ve görselleştirme yetenekleri, turizm ala-
nında kültür varlıklarının tanıtımında önemli rol oynamaya başlamıştır. Turizm ala-
nında gerçekleştirilen bilgi sistemleri ile tarihi ve turistik mekânların çeşitli medya 
araçlarıyla sunumu yapılabilmektedir.

Bu çalışmada CBS yazılımlarının artan kartografik tasarım yeteneklerini kullanarak 
bir turistik harita tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, turistik harita 
bilgi içeriği belirlenmiş ve mekansal nesneler; konaklama, tüketim merkezleri, kültü-
rel miras, acil durum, ulaşım, rekreasyon, servisler ve eğlence başlıklı ana kategoriler 
altında gruplandırılmıştır. Daha sonra her nesne için hedef ölçeğe uygun harita işa-
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retleri belirlenmiştir. Ayrıca önemli mekansal nesnelerin üç boyutlu modelleri harita 
üzerine entegre edilmiştir. Yollar için türlerine göre orta eksenlerine tampon bölgele-
me uygulanarak işaretler oluşturulmuş ve renklendirilmiştir. Ayrıca yolların adlandı-
rılması uygun büyüklükte etiketleme ile gerçekleştirilmiştir. Harita işaretlerinin ölçe-
ğe bağlı gösterimi sağlanmış ve ekran ölçeğinde işaret çakışmaları uygun araçlarla 
giderilmiştir. Böylece farklı amaçlar ve ölçekler için turistik haritaların tasarımına 
olanak tanıyan CBS tabanlı dinamik, güncellenebilir bir sistem oluşturularak nitelikli 
bir turistik harita üretilmiş ve çeşitli mekansal görselleştirme örnekleri sunulmuştur. 
Öncelikle sayısal ortamda kullanım için tasarlanan bu harita, basılı harita üretimi için 
de kullanılabilir. Özetle, CBS yazılımlarının gelişen kartografik tasarım yetenekleri-
nin sayısal ve basılı harita yapımında sağladığı avantajlar, İstanbul tarihi yarımada 
örneğinde gerçekleştirilen bir turistik harita tasarımı uygulaması ile gösterilmiş ve 
irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler :Turizm, Kartografya, Harita üretimi, Coğrafi veritabanları, 
Görselleştirme



212
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Antalya / 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

COĞRAFİ VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN AYRIK KOSİNÜS 
DÖNÜŞÜMÜ TABANLI BİR SAYISAL DAMGALAMA 

TEKNİĞİ

Tuba KURBAN1, Abdüsselam KESİKOĞLU1, Erkan BEŞDOK1

1Erciyes Üniversitesi, tubac@erciyes.edu.tr

Coğrafi veriler, elde edilme aşamasında yüksek hassasiyetli aletlere ihtiyaç duyulma-
sı, yüksek miktarda fiziksel emek gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı yüksek ma-
liyetli ve kıymetli bir verilerdir. Böyle işlemlere ihtiyaç duyan ve emek gerektiren 
bu verinin sahibinin izni olmadan kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Buna 
rağmen bilgisayar iletişimi ve internet teknolojilerindeki hızlı gelişmeler başta ses, 
görüntü, video gibi multimedya veriler olmak üzere tüm dijital verinin bilgisayar ağ-
ları aracılığıyla çoğaltılması ve dağıtılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum veri gü-
venliği açısından büyük bir problem olmaktadır. Bu da beraberinde telif hakkı, verinin 
uygunsuz ve izinsiz olarak kullanılması gibi problemleri getirmektedir. 
 
Sayısal damgalama veri güvenliği için geçerli bir çözüm sağlamaktadır. Bir sayısal 
damga bir başka veri içine kalıcı olan gömülen, esas verinin kullanılabilirliğini etki-
lemeyen bir sayısal sinyaldir. Her başarılı damgalama tekniğinin uyması gereken bazı 
kurallar vardır. Gömülen damga ana verinin kalitesini bozmamalıdır. Damga koru-
yucu gizliliğini sağlamak için veri kullanıcıları için görünmez olmalıdır. Teknik veri 
işleme saldırılarına karşı gürbüz olmalıdır ve izinsiz kullanıcılar tarafından kolayca 
kaldırılabilir olmamalıdır, sadece verinin sahibi damgayı çıkarabilmelidir. Son olarak 
damga çıkarma işlemi mümkünse kör olmalıdır. Yani orjinal veri ve orjinal damga 
olmadan, damga sahibi tarafından tespit edilebilmelidir. Özel tasarlanmış birtakım 
saldırılar damga eklenmiş resimlerden bilgiyi silebilir veya resimdeki bilgiyi bozabi-
lir. Uygulanan damgalama tekniği bu saldırılara karşı dayanıklı olmalıdır

Sayısal damgalama teknikleri damganın gömüleceği uzaya göre farklılık göstermek-
tedir. Piksel boyutunda veya frekans boyutunda sayısal damgalama işlemleri gerçek-
leştirilebilmektedir. Piksel tabanlı damgalama tekniklerinde damga orijinal verinin 
piksel değerlerine eklenmektedir. Frekans tabanlı damgalama tekniklerinde ise ayrık 
fourier dönüşümü, ayrık kosinüs dönüşümü, ayrık dalgacık dönüşümü gibi frekans 
uzaylarının katsayılarına eklenmektedir. Frekans boyutunda eklenen damga uzamsal 
boyutta çok iyi dağılır ve damganın asıl veriden çıkarılması piksel tabanlı verilere 
göre oldukça zordur.
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Sayısal damgalama teknikleri sadece video, ses, görüntü ve ağ bilgi güvenliği gibi 
multimedya mesajlarının telif haklarının korunması için değil, aynı zamanda coğrafi 
verilerin korunması amaçlı da kullanılmaktadır. Bu çalışmada coğrafi raster verilerin 
sahibinin izni olmadan kullanımının engellenmesi amacıyla ayrık kosinüs dönüşümü 
tabanlı bir sayısal damgalama yöntemi önerilmiştir. Ayrık kosinüs dönüşümü ile veri 
farklı frekans bileşenlerine ayrılmıştır ve damga verisi orta frekans bileşenlerine gö-
mülmüştür. Orta frekans bileşenlerinin seçilmesinin nedeni, düşük frekanslarda giz-
lenen verinin en önemli kısmını bozmamak, yüksek frekanslarda oluşabilen gürültü 
ve verinin sıkıştırılmasından dolayı damganın etkilenmesini engellemektir. Böylece 
veriyi bozmadan en önemsiz kısımlarına damga eklenecek hem de damgayı çıkar-
maya yönelik bazı ataklardan da damga korunmuş olacaktır. Önerilen yöntem coğrafi 
raster verileri izinsiz kopyalama işleminden korumaktadır. Veri kalitesinde hissedilen 
herhangi bir değişiklik yapmadan verinin kime ait olduğunu gösteren orijinal veri 
içine gömülmekte ve veri sahibi tarafından çıkarılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler :coğrafi veri kalitesi, Coğrafi veri altyapısı, Coğrafi veritaban-
ları
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KKTC TOPRAKLARININ MORFOLOJİK TOPRAK 
ÖZELLİKLERİNİN CBS’DE ALANSAL ANALİZLERİ

Ali Vehbi BOZAN1, Ozan ARTUN2, Akın Oğuz DİNÇ3

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,2Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksek Okulu 
3Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, avb322@gmail.com

Teknolojideki gelişmeler toplum hayatına süratle girmekte, toplum ihtiyaç ve bek-
lentilerinde büyük değişiklikler yapmaktadır (RETZKO, H.G., 1978). Günümüzde 
bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler birçok alanı olduğu gibi toprağa ilişkin faa-
liyetleri de etkilemiştir. Bilgisayar teknolojisinin sağladığı imkânlar ile çeşitli hizmet 
gruplarının amaç ve çalışmaları için gerekli geniş kapsamlı bilgi sistemlerinin ve/
veya veri tabanlarının oluşturulması mümkün hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar ge-
niş toprak parçaları için bilgi kullanıcı kitlesine hizmet vermek üzere tasarlanmış çok 
sayıda kullanıcı ve çeşitli fonksiyonları yerine getirebilen bilgi sitemlerinin geliştiri-
lebilmesi sağlanmıştır (Erdi A. 1989).
 
CBS, gerekli olan bilgilerin türünü, özelliklerini, standartlarını ve kullanıcıya sunulu-
şunu etkilemekte, verilecek hizmete uygun şekil almalarını sağlamaktadır. Özellikle 
toprağa ilişkin tüm disiplinler için yararlı bilgileri aynı veri yapısı içerisinde toplaya-
bilip, amaca uygun formda tasnif ve değerlendirme yapabilmektedir (DEQUAL, S., 
1983 ve ark. BAZ, İ., 1988 ve ark. ERDİ, A., 1988).

Bu çalışmada ülke bazında detaylı etüt haritalaması yapılmış ender örneklerden biri 
olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına ait detaylı toprak haritaları 
ve toprak etüt raporu sonucunda belirlenen haritalama birimlerinin arazide gözlemle-
nen morfolojik özellikleri ArcGIS yazılımı kullanılarak toplam 126 farklı toprak serisi 
ve bu serilere ait 7879 haritalama birimi veri tabanına girilmiştir ve her tablo grafik 
harita ile ilişkilenecek şekilde kodlar üretilerek veri tabanına aktarılmıştır. Genelde 
artan ya da azalan nitelikteki şiddetleri gösterirken yine artan ya da azalan karakter ve 
rakamlar kullanılmıştır. Her birinin grafik veri ile eşleşebilmesi için grafik veri özni-
telik tablolarında da bu kodlar üretilmiştir.

Bu özellikler, Avrasya ve Akdeniz Coğrafi Toprak Veri Tabanı kriterleri göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir. Haritalama birimlerine ait derinlik, eğim ve taşlılıkla ilgi-
li özelliklerin mekânsal analizleri sonucu dağılım haritaları oluşturulmuştur. Alansal 
analiz sonucunda; çalışma alanının genellikle düz-düze yakın arazilerden oluştuğu, 
eğimin % 0-12 olduğu arazilerin toplamının, çalışma alanının hemen hemen %88’ini 
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oluşturduğu belirlenmiştir. Bu durum özellikle, çalışma alanının genç topraklardan 
oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca eğim arttıkça toprak derinliğinin orantılı olarak 
azaldığı, bunun paralelinde de yüzeyden kaybedilen toprak yerine alt katmanlarda 
bulunan ve kısmen daha da ayrışmış olan kaba parçacıklar toprak profilinde daha faz-
la yer aldığı, bu durumunda erozyon bölgelerini işaret ettiği görülmektedir. Çalışma 
alanının %52’sinin az taşlı (%2-10), %33’ünün orta taşlı (%10-50) ve %15’inin çok 
taşlı (%50-90) olduğu belirlenmiştir.

Toplumsal hayatta toprak, önemli bir kaynak ve değerdir. İnsan yaşantısının her aşa-
masında önemli rol oynamakta, kişinin sosyal ve ekonomik yaşantısını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Çünkü insan toprak üzerinde, onun özelliklerine uygun sosyal yaşan-
tısını sürdürmekte, toprak kaynaklarını kullanarak yaşamının devamını sağlamakta ve 
refahının artmasında onu bir araç olarak kullanmaktadır. Bu kaynak üzerindeki istek-
ler sürekli artmaktadır. Bu isteklerin doğru ve hızlı yerine getirilebilmesi için toprağın 
planlı kullanılması gerekmektedir.

Bu çalışma sonucunda oluşturulan KKTC Toprak Bilgi Sisteminin kullanılarak, ta-
rımcılar, mühendisler ve planlamacılara farklı toprak özelliklerine ait haritaların su-
nulmasıyla, ülke düzeyinde gelişmeye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedef-
lenmiştir.

Anahtar Kelimeler :Arazi Bilgi Sistemleri, Mekansal analiz, Konumsal analiz, Eğim, 
Derinlik
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KENTSEL ALANLARDA LOKAL BİNA 
ÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Sinan ÇETİNKAYA1, Melih BAŞARANER2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Müh. Böl., Kartografya Anabilim Dalı 
2Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Müh. Böl., Kartografya Anabilim Dalı, mbasaran@yildiz.edu.tr

İki kümeleme algoritması, DBSCAN (Density Based Spatial Clustering Algorithm 
with Noise) ve CHAMELEON, kentsel alanlardaki bölgesel bina örüntülerini belirle-
mede manuel olarak türetilmiş orijinal örüntülerle ve örüntüleri belirlemenin ön sah-
fası olan gruplama işleminde sık tercih edilen bir teknik olan MST (Minimum Span-
ning Tree) ile karşılaştırılmıştır. DBSCAN ve CHAMELEON veri madenciliği kap-
samında ölçeklenebilir (büyük veri tabanlarına, veri ambarlarına veya veri küplerine 
uygulanabilir) algoritmalar iken MST çizge kuramı çerçevesinde geliştirilmiş klasik 
bir algoritmadır. Genelleştirme ve tematik harita üretimi gibi kartografik çalışmalarda 
veya morfolojik çözümleme, kent simgelerini (landmark) belirleme ve kişisel yön 
bulma gibi kentsel alanlara yönelik çalışmalarda genellikle mekansal nesnelere ilişkin 
grupların çıkarılması gerekmektedir. Dolayısıyla otomatik olarak hızlı ve doğru bir 
şekilde bina örüntülerinin belirlenmesi bu çalışmalar için önemlidir.
  
Kümeleme, bir kümenin üyelerinin mümkün olduğunca birbirine benzer olması ve 
farklı kümelerin üyelerinin mümkün olduğunca birbirinden farklı olması için veri ta-
banı nesnelerinin anlamlı alt gruplar içinde toplanması tekniğidir. Yeryüzü gözlem 
veri tabanlarında benzer arazi kullanımına sahip alanların belirlenmesi ve benzer ik-
lim desenlerine sahip bölgelerin birleştirilmesi, mekansal kümeleme örneklerinden-
dir. Kümeleme, geometrik ve/veya semantik verilerin kombinasyonuna dayalı olabi-
lir. Örn. nesnelerin yakınlığı ve/veya türü Mekansal kümeleme yöntemleri aşağıdaki 
gibi sınıflandırılabilir:
 
Hiyerarşik kümeleme yöntemleri, tüm örüntüler (pattern) tek bir küme imiş gibi işle-
me başlarlar ve durdurma kriteri sağlanıncaya kadar, ardışık olarak bölme ya da bir-
leştirme işlemi yaparlar. Elde edilen ağaçtaki (ağaç veri yapısı) sonuçlar, dendrogram 
olarak adlandırılır. Dendrogram, istenen kümeleri elde etmek için farklı düzeylerde 
kesilebilir. Hiyerarşik algoritmalar, ayrıca toplayıcı ve bölücü yöntemler olarak sı-
nıflandırılabilir. Bazı hiyerarşik kümeleme algoritmaları şunlardır: BIRCH, CURE, 
ROCK. 
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Parçalara bölerek kümeleme yöntemleri, her bir örüntüyü tek bir küme gibi alarak 
işleme başlar ve durdurma kriteri ile karşılaşıncaya kadar iteratif olarak noktaları ye-
niden kümelere ayırır. K-means ve K-medoids, yaygın olarak kullanılan parçalara 
bölerek kümeleme algoritmalarıdır. Karesel hata, en sık kullanılan kriterdir. Bu kate-
goriye giren en son algoritmaların bazıları, PAM, CLARA, CLARANS ve EM’dır.

Yoğunluk tabanlı kümeleme yöntemleri, bir bölgedeki noktaların yoğunluğuna dayalı 
olarak kümeleri oluşturmaya çalışır. Bazı sıklığa dayalı kümeleme algoritmaları şun-
lardır: DBSCAN ve DENCLUE. 
 
Grid tabanlı kümeleme yöntemleri, önce kümeleme alanını sonlu sayıda hücreler ha-
linde sayısal olarak ifade eder ve alan üzerinde gerekli işlemleri gerçekleştirir. Belir-
li sayıda noktadan daha fazlasını içeren hücreler, yoğun olarak kabul edilir. Bu yo-
ğun hücreler, kümeleri oluşturmak için birleştirilir. Bu yönteme ilişkin algoritmalar; 
STING, STING+, WaveCluster, BANG ve CLIQUE’tir.
 
Bu çalışmada, 1 : 25 000 ölçekli sayısal topografik harita verileriyle kent blokları 
içindeki bina örüntülerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu ham verilerden binalar 
ve bu binaları bloklara ayırmada kullanılmak üzere yollar ve nehir gibi nesneler ça-
lışmaya altlık oluşturmaktadır. Topolojik açıdan kümeleme işlemini sınırlandırmak 
için kent blokları oluşturulmuştur. Karşılaştırmada esas alınacak örüntüler, kartograf 
veya kent analisti tarafından manuel yorumlama ile belirlenmiştir. Bu yorumlamalı 
işlem sonucu elde edilen bina örüntüleri, hiyerarşik bir kümeleme algoritması olan 
CHAMELEON, yoğunluk tabanlı bir kümeleme algoritması olan DBSCAN, MST 
çizge kuramı ve manuel örüntülerle karşılaştırılmıştır. Binaların geometrik özellikleri 
olan alan, çevre, köşe sayısı, yakınlık (ara mesafe) ve şekilsel özellikleri olan uzanım, 
daireye olan benzerliğini temel alan kompaktlık, minimum alanlı MBR (şekli içeren 
en küçük dikdörtgen) ve büyüklük (alan) kümeleme işlemi için temel ölçüler olarak 
işleme alınmıştır. Bunların ağırlıkları kümenin nitelik uzayı oluşturulurken eşit tutul-
muştur. Çalışmanın bulguları bu iki kümeleme yönteminin ve MST’nin kent blokla-
rındaki binaları mekansal örüntülerini belirlemede farklı başarılara sahip olduğunu 
göstermektedir. Semantik bilgilerin işleme konulması, veri türlerinin (adlandırmalı, 
oransal, aralıklı, sıralı) farklı etkileri, bu veri türlerinin bir arada tek bir benzerlik 
değeri üretmesinin sakıncasının nasıl önleneceği gibi konular üzerinde çalışılması ge-
reken konuları oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Veri madenciliği, Mekansal analiz, Şehir ve Bölge Planlama, 
Örüntü tanıma, Kentsel Analiz
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KARŞILIKLI BAĞIMLI ALTYAPI SİSTEMLERİNİN 
SİSMİK DEĞERLENDİRMESİNDE MEKANSAL 

ANALİZLER

Hüseyin Can ÜNEN1, Muhammed ŞAHİN1, Amr S. ELNASHAİ2

1İstanbul Teknik Üniversitesi,2University of Illinois at Urbana Champaign, / unen@itu.edu.tr

Altyapı ağlarının yıkıcı depremlerin ardından uğradığı yapısal hasarlar ve meydana 
gelen kesintiler nedeniyle, hem afete maruz kalan nüfusun hayatta kalabilmek adına 
günlük yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, hem de depremin hemen ardından çalış-
malarına başlayan acil müdahale birimlerinin yardım ve kurtarma faaliyetlerini etkin 
bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan su, elektrik, doğalgaz ve iletişim 
gibi temel hizmetler kesintiye uğrayabilmektedir. 1989 tarihli Loma Prieta Depremi, 
1994 tarihli Northridge Depremi, 1999 tarihli Marmara Depremleri, 2010 Haiti Dep-
remi, 2010 Şili Depremi ve 2011 Japonya depremlerinde de bu düşünceyi destekleyen 
olaylar yaşanmıştır. Bu doğrultuda, deprem mühendisliği ve afet yönetimi alanında 
yapılan çalışmaların içinde bina hasar tahmin çalışmalarının yanı sıra altyapı ağları-
nın hasar ve performans tahmini çalışmalarına da yer verilmesi önemlidir. Bu amaçla 
yürütülen çalışmalarda, altyapı ağlarının coğrafi bilgi sistemi tabanlı deprem hasar ve 
performans tahminleri, karşılıklı bağımlı ağ modelleri kullanarak gerçekleştirilmekte-
dir. Kullanılan yöntemde, şebekelerin maruz kalacağı hasarın tahmini ve bu hasar tah-
minine bağlı sistem performansı modellenmekte, ve bu analizler altyapı şebekelerinin 
birbirleriyle olan etkileşimi de göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu modelde 
sistemler birbirlerinden bağımsız ve yalıtılmış ağlar olarak değil, birinin durumu di-
ğerini etkileyebilecek alt sistemlerden oluşan bir ana sistem olarak ele alınmaktadır. 
Bu yaklaşım da altyapı sistemlerinin fiziksel davranışlarının daha yüksek doğruluk-
ta modellenmesini mümkün kılmaktadır. Karşılıklı bağımlı altyapı sistemlerinin afet 
sonrası performansını tahmin etmekte kullanılan analiz algoritması, iki ana kısımda 
incelenebilir. Bu iki kısım, yapısal model ve topolojik model olarak adlandırılmak-
tadır.Yapısal modelin içeriğinde envanter veri modelleri, afet modelleri, kırılganlık 
verileri ve kırılganlık parametre tanımları yer almaktadır. Deprem sonucu oluşacak 
yapısal hasarların tahmini yapısal model içerisinde gerçekleştirilmektedir. Analizler-
de ikinci kısımda yer alan topolojik model ise temel olarak topolojik olarak model-
lenmiş ağlar üzerinde bağlantı ve şebeke akım modelleri üzerinden çalışmaktadır. Ek 
olarak, karşılıklı bağımlılık tanımları da topolojik şebekeler üzerinden yapılmaktadır. 
Afet sonrası performans analizleri, topolojik model içerisindeki ağ ve bağımlılık mo-
dellerinin, yapısal modelde elde edilen hasar tahmin değerlerini de kullanarak yapı-
lan Monte Karlo simülasyonlarıyla gerçekleştrilmektedir. Böylece, yapısal hasara ek 
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olarak, şebeke elemanlarının deprem sonrası birbirleriyle olan bağlantıları ve şebeke 
hizmetinin hangi yüzdede azalacağı üzerine tahminler de gerçekleştirilebilmektedir. 
Sismik performans tahmini yönteminin bir yazılım halinde araştırmacılara sunulması 
amacıyla hesaplamalı bilim ve yazılım geliştirme aşamalarında çeşitli mekansal ana-
lizler gerçekleştirilmektedir. Deprem senaryoları üretimi aşamasında, deprem harita-
larının oluşturulması sırasında yakınlık ve örtüşme analizleri kullanılmaktadır. Hasar 
analizi sırasında afet haritası ve envanter veri setleri örtüşme analizi yardımıyla in-
celenip her nesneye dek gelen yer hareketi miktarı belirlenmektedir.Topolojik ağalrın 
oluşturulması sırasında yakınlık ve komşuluk ilişkilerinden faydalanılmakta, bağlantı 
ve akım modellerinin geliştirilebilmesini sağlayacak ağlar oluşturulmaktadır. Ağ veri 
setlerinin oluşturulmasında Çizge Kuramı esas alınmaktadır. Oluşturulan çizgeler, 
uçlar ve bu uçları birbirine bağlayan kenarlardan oluşan bir ağ yapısı sunmaktadır. 
Bağlantı analizlerinde arama algoritmaları; Akım analiz ve modellerinde de en düşük 
maliyet akım problemi çözümleri kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Afet, Ağ analizi, Simulasyon/Benzeşim, Modelleme, Acil durum 
yönetimi
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ÇORUM BELEDİYESİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ 
ÖRNEĞİ

Mehmet Nuri BURHAN1

1Çorum Belediyesi, nuriburhan@gmail.com

Elektrik, İçmesuyu, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz, Yağmursuyu ... Kentler geliş-
tikçe altyapı yatırımları çeşitleniyor ve maliyetler artıyor. Ciddi maliyet gerektiren 
altyapı çalışmalarında kaynakların verimli kullanılması, doğru analizlere ulaşılmasın-
da en önemli teknolojik araçlardan birisi coğrafi bilgi sistemidir. CBS hem mevcutta 
kullanılan altyapının izlenmesi hem de ileriye dönük planların işlenmesi ve program-
lanması için güçlü bir araçtır. Gelişen internet teknolojileri sayesinde altyapı verilerini 
kurumlar internet üzerinden güncelleyebilmekte, diğer kurumların verilerini görebil-
mektedir. Eskiden cd ortamında güncel olmayan veri taşıma ve format karmaşası ye-
rine tek coğrafi veri tabanı üzerinden altyapı bilgi sistemi kurulabilmektedir.
 
Çorum Belediyesi 2009 yılından buyana bu kurgu üzerine çalışmaya başlamıştır. Mev-
cut kent bilgi sistemine entegre şekilde altyapı bilgi sistemi kurmak, hem verilerin tek 
noktada toplanmasını sağlamış hem de altyapı hatlarının bina, parsel, adres, uydu gö-
rüntüleri ile daha anlamlı hale gelmesine yol açmıştır. Coğrafi veriler ile entegre arazi 
modelinin ve uydu görüntüsünün çakışması örneğin bir içme suyu projelendirilmesi 
öncesinde yaklaşık güzergahın boy kesitinin alınması büyük bir imkan olduğu ilgili 
inşaat mühendisi arkadaşlar iletmektedir.
 
Altyapı bilgi sitemi çalışmalarına önce kentimizi besleyen depo, kuyu, baraj gibi nok-
taları el gps i ile ölçerek, resimleyerek başlanmıştır. Ardından su işleri ve fen işleri 
bünyesine 2 adet gps cihazı alınmıştır. Bu sayede tüm içme suyu arızaları ve yeni hat-
lar cors üzerinden ölçülmekte ve kent bilgi sistemine internet üzerinde girilmektedir. 
Burada ölçülen noktalar birleştirildikçe kesin içmesuyu hatları ortaya çıkacaktır. Bu 
çalışma uzun süreceği ve arıza olmayan hatlar için ise farklı renkte usta bildirileri baş-
lığında çizilmeye karar verilmiş ve uygulama bu şekilde devam etmektedir. Aynı yapı 
üzerine kanalizasyon, yağmursuyu projeleri eklenmektedir. Bunun dışında kurumu-
muzda üretilen atıksu bağlantı izinleri, depo besleme bölgeleri, baraj, kuyu ve depo-
lar arasındaki isale hatları hatta hayrat çeşmeleri bulunmaktadır. Kurumumuz dışında 
kentte yatırım yapan Elektrik, doğalgaz ve telefon firmalarının verileri de periyodik 
olarak sisteme işlenmekte ve tek ekrandan yetkiler doğrultusunda sunulmaktadır.
 
Mevcutta kullanılan altyapı verilerine ilaveten altyapı kuruluşları bir - iki yıl içeri-
sinde planladıkları altyapı çalışmalarını da sisteme girerek diğer altyapı kuruluşları 
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ile paylaşabilmektedir. Yani internet üzerinden her kurum çalışma planını altyapı ko-
ordinasyon toplantıları dışında sistemden de göstermekte bu sayede harita üzerinde 
çalışma planları eşzamanlı hale getirtilmeye zorlanmaktadır. Bu çerçeve belediyemiz-
ce verilen inşaat ruhsatları yine altyapı çalışmaları takip sistemi kategorisinde renkli 
parseller olarak sunulmaktadır. Bu sayede fen işleri nerelerde harfiyat işleri olduğunu 
daha rahat izlemektedir.
 
Altyapı bilgi sisteminin varlığı kentteki kazıların organize olması, gereğinden fazla 
asfaltın kazılmaması, yol kapamalarından dolayı oluşacak trafik yoğunluğu, yolların 
kırmızı kotlarının oluşturulması sayesindeki verim artışı, scada sistemleri ile bütün-
leştirimesi için kurulması gereken en önemli araçtır. Çorum Belediyesi mevcut siste-
mi üzerinden alınan raporlar, sistem üzerindeki katmalar bu bildirinin tam metninde 
anlatılacaktır. Örneği harita üzerinde çevrilen bir bölgede kaç adet doğalgaz vanası, 
içmesyu hattı uzunluğu, nüfus ve hane sayısı gibi bilgiler internet üzerinden çalışan 
uygulamalar ile online sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler :Coğrafi veri altyapısı, Yerel yönetimler, Web/Internet CBS, Atık 
su yönetimi, Altyapı
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Aslı SABUNCU1, Haluk ÖZENER1, Aslı DOĞRU1, Onur YILMAZ1

1Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı, 34680, Çengelköy, 
Üsküdar,  İstanbul

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) her türlü coğrafi bilginin etkin olarak kullanıldığı, de-
polandığı, güncellendiği, analizlerinin yapıldığı ve sonuç ürün olarak haritaların 
sunulduğu çok yönlü bir sistemdir. Bu işlevlerin yapılabilmesi için CBS’nin temel 
bileşenleri olan donanım, yazılım, personel, veri ve yöntemlerin organize olarak bira-
rada bulunması ve çalışması gerekmektedir. Günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemleri çok 
farklı disiplinler tarafından kullanılan ve üstün özelliklere sahip önemli bir araç haline 
gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonları, coğrafi bilginin toplanması, 
depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulmasından oluşmaktadır. CBS gerek 
akademik projelerde, gerekse özel sektör araştırmalarında kullanılan ve tercih edi-
len konumsal analiz aracı olarak tanımlanmaktadır. CBS’nin sahip olduğu özellikler 
itibari ile konum bilgisi içeren her türlü çalışmanın içinde yer aldığı görülmektedir. 
Bilgi sistemleri oluşturmanın ve kullanmanın temel amacı, eldeki mevcut veriler ile 
bir veri tabanı oluşturup, bu veri tabanlarında ilgili bilgilerin saklanması, analiz edil-
mesi ve kullanıcının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda depolanmasıdır. Her bilgi 
sisteminin temelinde eldeki verileri bilgiye dönüştürme mekanizması bulunmaktadır. 
Veri tabanı kavramı ise, bir birileriyle ilişkisi olan verilerin depolandığı, kullanım 
amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler kümesinin mantıksal ve fiziksel olarak ta-
nımlarının yapıldığı bilgi ambarıdır. Veri tabanının en önemli ve ayırt edici işlevi ise, 
bir ya da birçok uygulamada kullanılmış olan bilgilerin gereksiz tekrarlarından arın-
dırmak ve verimliliği arttırmaktır. Ayrıca iyi tasarlanmış ve hazırlanmış bir veri tabanı 
kararsızlığı önlemenin yanı sıra verilerin tam ve doğru olarak bir yerde depolanmasını 
sağlamaktadır.

Yerbilimleri için farklı disiplinlerin (Jeodezik, Jeolojik, Jeofizik vb.) beraber yürüttü-
ğü çalışmalardan elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi ve CBS içinde birleş-
tirilip analiz edilmesi, birçok araştırmaya katkı sağlamaktadır. CBS sayesinde farklı 
disiplinlerden elde edilmiş verileri ve bu veriler arasındaki ilişkileri birlikte kullan-
mak, yorumlamak ve bunlardan anlamlı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. 
Günümüzde, yerbilimleri konusunda elde edilmiş verileri depolamak, analiz etmek ve 
yorumlamak için birçok önemli yöntem ve method bulunmaktadır. Son yıllarda, bilgi 
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teknolojilerinde ard arda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. CBS’de içinde bulunduğu 
bilgi teknolojilerinin veri kümeleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Kullanım 
alanının genişlemesi, verilerin çok hızlı işlenmesi ve kolay yorumlanabilmesi verileri 
etkileyen parametreler olarak sıralanabilir. Multi disipliner çalışmalarda verimliliği 
arttırmak ve gereksiz tekrarları önlemek için CBS veri yönetimleri ile ilgili çalışmalar 
zorunlu ve gerekli bir faaliyet olarak ele alınmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi 
Anabilim Dalı 90’ lı yılların başından itibaren Türkiye‘nin sismik hareketliliğe sahip 
bölgelerinde (Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu, Ege Bölgesi) je-
odinamik amaçlı jeodezik çalışmalar yürütmektedir. Yirmi yıldır farklı jeodezik tek-
niklerle toplanmakta olan bu verilerin (yersel yöntemler ve uzay tekniği kullanılarak) 
yönetimi CBS kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, sistemin tasarımı ve 
kullanımına yönelik uygulamalar anlatılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Veritabanları, Coğrafi Veri Altyapısı, Uygulama Geliş-
tirme, CBS, Veri Tabanı Yönetimi
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