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ÖZET 

Coğrafi bilgi sistemi yazılımları kullanılarak; sayısal harita yapımının yanısıra, gerek 
haritacılık, gerekse haritacılıkla ilgili diğer meslek gruplarının da kullanımına sunulacak çok 
amaçlı bir bilgi sistemi kurulabilir. 

Bir yüksek lisans çalışması olarak sonuçlandırılan bu çalışmada, arazi toplulaştırması 
projeleri için örnek bir arazi bilgi sistemi kurulmuştur. Kurulan bilgi sistemi ile toplulaştırmayla 
ilgili her türlü konumsal analiz, sorgulama ve projeyle ilgili hesaplar yapılabilmektedir. 
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GİRİŞ 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); "Bilgisayar donanımı, coğrafi veriler ve bu verilerin 

toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, işlenmesi, analiz edilmesi ve 
görüntülenmesi gibi işlemleri yapabilecek yazılım ve bunları planlayacak eğitimi almış 
insan grubunun bir araya gelmesiyle oluşan organizasyondur" şeklinde tanımlanabilir 
(6). 

Bir bölgenin su kaynakları, topoğrafik yapısı, arazisinin kullanım şekli, altyapısı, 
toprak cinsi, caddeleri, sokakları, parselleri... vs. gibi bilgileri, hem görsel hem de bu 
görsel varlıkları tanımlayan yazılı bilgiler olarak bilgisayar sisteminde bir araya 
toplanarak birbirleriyle ilişkilendirilebilirler. Bu noktada CBS'nin gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

Haritacılık ve konum analizi amacıyla bilgisayar kullanımının geçmişine bakılırsa; 
verilerin otomasyona girilmesi için toplanması, toplanan verilerin analizi ve birbiriyle 
ilişkili uygulama alanlarına ait olan verilerin temsil edilmesi ve sunulması gibi 
adımların birbiriyle paralel bir gelişme içinde oldukları görülmektedir. 

Birbirleriyle ilişkili olan haritacılık çalışma alanları, kadastral ve topoğrafik 
haritacılık, tematik kartoğrafya, coğrafya, konumsal değerlendirmeler için matematiksel 
çalışmalar, toprak bilimleri, ölçme ve fotogrametri, kırsal ve kentsel planlama, altyapı 
şebekeleri, uzaktan algılama ve görüntü analizleri gibi konulardır (6). 

Bütün disiplinler, kendilerini ilgilendiren uygulamalar için böyle bir sistemi kurmak 
amacıyla çalışmalar yapmalıdırlar. Bu meslek gruplarının, kendi bilgi sistemlerini 
kurabilmeleri için veri toplama, istenildiği zaman veriyi çağırma, gerçek dünya 
varlıklarından elde edilen konumsal verilerin dönüşümü ve görüntülenmesi gibi 
işlemleri gerçekleştirecek çalışmaları yapmalıdırlar. Birbirleriyle yakın çalışma alanları 

 



 

olan disiplinlerin hazırladıkları sistemlerin birbiriyle ilişkilendirilmesiylc de birçok 
amaca hizmet edebilecek genel anlamda bir coğrafi bilgi sistemi oluşturulabilir. 

Coğrafî Bilgi Sistemi Yazılımlarının Genel Yapısı 
Coğrafî bilgi sistemi (CBS=Geographical Information SvMvıns ^CIS) üç ana 

gruptan oluşur. Bunlar; bilgisayar donanımı, uygulama program modülleri ve iyi 
organize edilmiş veri tabanlarıdır. Sistemin istenilen şekilde çalışabilmesi için bu üç 
öğenin uyum içerisinde olması gerekir. 

Bir CBS yazılım paketi, beş temel parçadan oluşur. Bu temel parçalar, aşağıda 
sayılan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırlar (6): 

• Veri girişi ve sınıflandırılması, 
* Veri saklama ve veri tabanı yönetimi, 
* Veri görüntüleme ve sunma, 
• Veri transformasyonu, 
»   Kullanıcıyla karşılıklı çalışabilme. 

CBS için gerekli olan sayısal haritaların üretimi için haritayı ekranda gösteren 
grafik görüntü terminalleriyle karşılıklı olarak etkileşimli çalışan; kartografik verilerin 
görüntülenmesi, düzeltilmesi ve güncelleştirilmesine olanak veren programlar 
kullanılır. Bu programlar, bilgisayar destekli tasarım amacıyla geliştirilmiş CAD 
{Computer Aided Design) yazılımlarına benzemektedirler. CAD yazılımlarından farklı 
olarak CBS yazılımları, üretilen grafik verilerin özniteliklerini tanımlayan güçlü bir veri 
tabanının bu grafik şekillerle ilişkili olarak çalışmasını sağlarlar. CAD yazılımları, 
mimari ve mühendislik çizimlerinde tasarım amacıyla hazırlanmalarına rağmen, sayısal 
harita yapımı için gerekli olan bütün fonksiyonlara da sahiptirler. Mimari ve 
mühendislik tasarımlarından farklı olarak, haritacılık için koordinat dönüşümü, harita 
ölçeği dönüşümü, çizgi izleme ve diğer geometrik işlemler önemlidir. 

Koordinat geometrisi yazılımları, klavyeden girilen sayısal ve metin verilerini 
(koordinatlar, uzunluklar, mülkiyet bilgileri vs.), sayısal harita bilgisi olarak saklamak 
için kartografik veri tabam oluşturarak, bu bilgileri kayıt formuna uyacak şekilde 
sayısal hale çevirirler. 

Veri girişi; var olan haritalardan, arazi ölçümlerinden ve uzaktan algılama 
yöntemiyle (hava fotogrametrisi, uydu ölçmeleri vs.) sayısal formda elde edilen verileri 
kapsar. Bu amaç için görüntü terminalleri, sayısallaştırıcılar, metin dosyalarına kayıtlı 
veri listeleri, tarayıcılar ( uydu yada uçaktan harita bilgisine dönüştürülmek üzere 
alınan kayıtlar ve fotoğrafik görüntüleri taramak için) içeren geniş kapsamlı bilgisayar 
cihazları kullanmak mümkündür. Bu verileri kayıt ortamlarına aktaracak gerekli 
donanımın kullanılması şarttır. Veri girişi ve verilerin sınıflandırılması için coğrafi veri 
tabanı oluşturmak gerekir. 

Veri saklama ve veri tabanı yönetimi, veri tabanındaki verilerin durumu, topolojisi 
ve coğrafi varlıkların öznitelikleriyle ilgilidir. Veri tabanını organize etmek için, veri 
tabanı yönetim sistemi olarak adlandırılan programlar kullanılır. 
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Eldeki verilerden amaca uygun olarak üretilen sonuçlar, bilgisayarın ekranında 
görüntülenir ya da rapor halinde kağıda dökülür. Veriler, harita, tablo yada şekillerle 
(grafikler, şemalar, vs.) temsil edilebilirler. 

Veri dönüşümü iki kısım işlemi yerine getirir; 
• Verilerin  hatalarını gidermek,   verileri güncelleştirmek ya  da başka  veri 

kümeleriyle ilişkilendirmek, 
• CBS ile ilgili analizlerin yapılmasını sağlamak. 

Sorgulamalara yanıt verebilmek için verilere uygulanan geniş oranda analiz 
yöntemi dönüşümler ile sağlanır. Konumsal yada konumsal olamayan verilerle ayrı ayrı 
veya birlikte dönüşüm yapılabilir. Çok çeşitleri olan veri dönüşümlerine örnek olarak; 
ölçek değiştirme, verinin yeni projeksiyon sistemlerine uydurulması, koordinat 
dönüşümleri, mantıksal şartları sağlayan verilerin çağrılması vb. gibi işlemler 
verilebilir. 

Kurulacak olan bilgi sistemi, en başta aşağıdaki genel sorulara cevap 
verebilmelidir: 

• A cismi nerede? 
• A ile B nerede ilişkilendirilirler? 
• B, D uzaklığında, A kaç değişik konumda olabilir? 
• X durumunda Z değeri ne olur? 
• B' nin büyüklüğü ne kadardır? (Alan, çevre, vs.) 
• Bir kesişme işleminin sonunda, kaç tür konumsal veri elde edilir? 
• X, Y arasında; en ucuz, en güvenilir ya da en kısa yol neresidir? 
• Xj, Xj, . . .  noktalarında neler vardır? 
• Sahibinin soyadı A olan parseller hangileridir?... 
Kurulacak bilgi sisteminin, yukarıda sayılan ve daha da akla gelebilecek sorulara 

cevap verebilmesi için veri tabanının çok iyi organize edilmiş olması gerekir (6). 

VERİ TABANLARI 
Veri tabanı, birbiriyle ilişkili verilerin bir araya toplanmış şeklidir. Veri (data), bir 

yorumlama sonucunda bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan kayıtlardır. 
• Veri tabanı; verilerin mantıksal bir ilişkiyle toplanması demektir. Rasgele bir 

düzende sıralanmış verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan veri topluluğu 
veri tabanı olarak adlandırılamaz (8). 

• Veri tabanı; verilerin özel bir amaç için kullanılmasını   sağlamak amacıyla 
tasarlanır. 

Bir veri tabanı, herhangi bir büyüklükte ve çeşitli yapılarda olabilir. Büyük 
yoğunluktaki işlemlerin çözümlenebilmesi, oluşturulacak bir veri tabanı yönetim 
sistemi (Data Base Management System-DBMS^VTYS ) yardımıyla mümkün 
olabilmektedir. 

Veri tabanı yönetim sistemi, kullanıcılara veri tabam oluşturma ve yönetme olanağı 
sağlayan yazılımlar topluluğudur. Bu yazılımların amacı, veri tabanının tanımlanmasını, 
oluşturulmasını ve oluşturulan veri tabanının başka uygulamalarca kullanılmasını 
kolaylaştırmaktır.  Veri tabanının tanımlanması demek, veri tabanında toplanacak 
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verilerin tiplerinin (sayısal, metin vs.) ve uzunluklarının belirlenmesi demektir. Veri 
tabanının oluşturulması ise; tanımlanan verilerin VTYS yardımıyla, kayıt ortamlarına 
aktarılması işlemidir. Veri tabanları ve yazılımların her ikisine birden veri tabanı 
sistemi denir. 

Bir veri tabanı tasarlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir: 
®   Programlama konusunda eğitim almamış kullanıcılar tarafından da kolay 

anlaşılabilecek ve kolay kullanılabilecek şekilde olmalıdır. 
•    Yeni veri alanları ve yeni kayıtların eklenmesine olanak tanımalı, başka 
veri tabanlarıyla   ilişkilendirilebilmeli  ve  bunu  sağlarken   de  var  olan 
yapısı bozulmamalıdır. »   Başka uygulamalarca da kolayca kullanılabilecek 
yapıda olmalıdır (10). 

Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması 
Bir coğrafi bölgeye ait coğrafi veri tabam, bölgenin konumsal bilgileri ile bu 

konumsal bilgileri tanımlayan öznitelik bilgilerinin karşılıklı olarak ilişkilendirilmesi 
ve bu ilişkilerin veri dosyalan şeklinde kayıt ortamlarına kaydedilmesi yoluyla 
oluşturulur. 

Bir şehre ait konumsal bilgiler; caddeler, sokaklar, resmi binalar, konut alanları, 
parseller, toprak yapısı, su kaynaklan ... gibi varlıkların yerleşimi, bunlann birbirine 
göre konumlan, geometrik yapıları gibi bilgilerdir. Konumsal olmayan bilgiler de 
sözkonusu varlıkların tanımlayıcı bilgileridir. Konumsal bilgiler, genellikle grafik 
olarak haritalarla gösterilirler.Bir şehre ait kadastro parselleri, kadastro haritalannda 
gösterilirler. Parsellerin mülkiyet durumu, üzerinde kurulan irtifak hakları vs gibi 
konumsal olmayan tanımlayıcı bilgiler ise tapu kütüklerine kaydedilirler. Bir parselle 
ilgili işlem yapılacağı zaman, o işlem için gerekli olan konumsal veriler haritadan, 
konumsal olmayan veriler ise tapu kütüğünden elde edilir. 

Coğrafi veri tabanını oluşturmak için yukarıda belirtilen konumsal ve konumsal 
olmayan verilerin bilgisayar ortamına girilmesi ve verilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir. 

Haritaların Bilgisayarda Gösterimi 
Yeryüzündeki konumsal bilgilerin haritası iki boyutlu düzlem paftalara noktalar, 

doğrular ve kapalı alanlar şeklinde çizilirler. Yeryüzündeki noktaların konumları, harita 
üzerinde X,Y dik koordinat sisteminde gösterilirler. Her nokta, tek bir x,y konumunu 
göstermek üzere kaydedilir. Doğrular/ yaylar, birbiri peşisıra sıralanmış x,y koordinat 
çiftlerinin serisi şeklinde kaydedilirler. Alanlar da, bir noktada kapanan ve birbirlerini 
sırayla takip eden x,y koordinat çiftleri serisi halinde kaydedilirler. Bu, kapalı alanlar, 
çokgenlerin yani poligonların alanlarına karşılık gelir ve poligonları oluşturur. 
Görülüyor ki; x,y koordinatları kullanılarak nokta, doğru ve poligon gibi nesneler, resim 
ya da grafik yerine koordinat listesi şeklinde gösterilebilmektedirler. 

Topoloji Nedir? 
Bilgisayarın harita bilgilerini bir insanın gördüğü şekilde yorumlayamayacağı 

açıktır. Bilgisayar, şekilleri temsil ederken hangi doğruların birbirini kestiğine, hangi 
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caddelerin birbirine bağlandığına bakmaz. Oysa bir insan haritaya baktığında, genel 
olarak hangi caddelerin nerede ve hangi cadde yada caddelerle birleştiğini, hangi 
doğruların birbirini kestiğini vs. gibi şekiller arasındaki ilişkileri rahatça görebilir. 
Bilgisayarın bu tür ilişkileri anlayabilmesi için, bu ilişkilerin geometriden ve 
koordinatlardan bağımsız bir şekilde, bilgisayara tanıtılması gerekir. Bu ilişkilerin 
bilgisayara tanıtılması için; başka bir deyişle bilgisayarın bu ilişkileri ortaya 
çıkarabilmesi için topoloji biliminden yararlanılır. Topoloji, varlıklar arasındaki metrik 
olmayan uzaysal ilişkilerdir. Çakışıktık, içerme, komşuluk vb. ilişkiler topolojik 
ilişkilerdir. Bilgisayar, diskinde kayıtlı sayısal haritayı istenildiğinde tekrar takrar 
çizebilir, çizimde bulunan bir şeklin yapısının istenildiği gibi değiştirilmesine olanak 
tanır ancak, seçilen bir şeklin kapalı bir poligon mu, kesişen doğru demetleri mi, ya da 
tek başına bağımsız bir geometrik şekil mi olup olmadığım anlayamaz. Bilgisayar, bir 
yolun kenar çizgisinin aynı zamanda bir adanın da kenar çizgisi olduğunu nasıl bilir? 
Bilgisayarın bu özellikleri bilebilmesi için, bu ilişkileri araştıran algoritmaların 
bilgisayar dilinde yazılıp bilgisayarın kullanımına sunulması gerekir. Topolojik 
ilişkilerin kurulması için algoritma geliştirebilmek için bilgisayarda kullanılabilecek 
bazı temel yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlar şunlardır: 

• Doğrular, birbirleriyle düğüm noktalarında ( nodes ) bağlanırlar. (connectivity 
) 

• Bir alanı çevreleyecek şekilde birbirine bağlanan yaylar, bir poligonu (çokgeni) 
tanımlarlar, (area defînition ) 

• Doğruların bir yönü ve bu yöne göre sağ ve sol kenarları vardır,. ( contiguity ) 
(11). 

Topolojik ilişkilerin kurulmasının bir çok avantajı vardır. Topoloji, verileri daha 
etkin bir biçimde saklar. Bu da büyük miktarlardaki veri yığınlarım daha hızlı işlemeye 
olanak tanır. Topolojik ilişkiler var olduğunda, aynı karakteristik özellikleri taşıyan 
komşu poligonları birleştirmek, coğrafi özelliklerin üst üste çakıştırılmasıyla yeni 
modeller elde etmek vs. gibi analizleri yapmak ta mümkün olmaktadır. 

Topoloji Oluşturma 
.Bir harita üzerindeki yollar, yaylarla yada doğrularla gösterilir. Yolları temsil eden 

bu yayların hangisinin hangi noddan oluştuğunun belirlenmesi ve belirlenen bilgilerin 
bilgisayara kaydedilmesiyle, yaylar arasındaki ilişkiler belirlenmiş olur. Bu ilişkilerin 
belirlenmesi aşamasına topoloji oluşturma denir (11). 

Topoloji, otomatik olarak CBS yazılımı tarafından gerçekleştirilir. Bunun için en 
yaygın olarak kullanılan CBS yazılımı ARC/INFO' dur. Topoloji oluşturmadan önce, 
aralarında ilişki kurulması istenen varlıkların genel özellikleri, grup halinde 
sınıflandırılmalıdır. Örneğin yolların genel özelliği yaylardan oluşmasıdır. Öyleyse, 
yolları oluşturan çizgilerin, topoloji kurulmadan önce bir doğru grubundan oluştuğu 
belirtilmelidir. Bu durumda bilgisayar, özellikleri doğru (line) olarak sınıflandırılan 
yollar için sadece arc- node topolojisi kurmak için çalışacaktır. Eğer, kapalı şekillerin 
topoloji oluşturulacaksa, seçilen şekillerin özellik sınıfı poligon olmalıdır. Bu durumda, 
bilgisayar topoloji oluştururken sadece polygon-arc topolojisi oluşturmak üzere şekli 
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değerlendirir ve topoloji kurma sonunda belirlenen yaylan poligon listesine yazarak 
kaydeder. 

Harita Bilgilerinin Organizasyonu 
Harita nesneleri mantıksal bir şekilde, layer'lar (katmanlar) yada theme'lerle 

organize edilirler. Bir harita üzerindeki veriler, özelliklerine göre layer'larla 
sınıflandırılabilirler. Örnek olarak kadastro parselleri, yollar, poligonlar, nirengiler, 
binalar vs. gibi bilgilerin hepsi farklı farklı katmanlara aktarılabilirler. Bu sayede, 
katmanlara ayrılan bilgiler birbirinden bağımsız olarak işlenebileceği gibi, istenirse 
hepsi birlikte yada seçilen gruplarla işlenebilirler. Bir haritada, sadece yollar ve 
parsellerle ilgili analizler yapılacaksa, diğer katmanlardan bağımsız olarak yol ve parsel 
katmanları seçilir. 

ARC/INFO' da, her layer (tabaka, katman) coverage olarak adlandırılır. Bir 
coverage, topolojik olarak ilişkilendirilmiş coğrafi verilerden ve bu verilerin tanımlayıcı 
özelliklerinin depolandığı savısal haritalardan oluşur. 

 
Düğüm noktaları, yaylar ve poligonlardan farklı olarak coverage'lar, ayrıca tic 

(bağlantı noktaları) ve label (etiket) noktalan içerir. Coverage'm hem coğrafi verileri 
hem de bu verilerin özelliklerini içermesi nedeniyle, coverage kelimesi yerine, coğrafi 
verileri kapsayan (örten) anlamında "kapsam " kelimesi kullanılabilir. Bundan sonraki 
bölümlerde, coverage yerine "kapsam " kelimesi de kullanılacaktır. Kapsamlar'da 
(Coverage), yaylar, düğüm noktaları, etiket noktalan ve poligonlar daha sık 
kullanılmasına rağmen, bir kapsamda ek olarak başka özellik sınıfları da 
kullanılabilir. Tablo. 1' de, ARC/INFO'da kullanılan özellik sınıflarının özeti 
görülmektedir (11).. 

ARAZÎ TOPLULAŞTIRMASI PROJELERİNDE ARAZİ BİLGİ 
SİSTEMİNİN KURULMASI 

Arazi toplulaştırması projeleri, kırsal bölgelerin günün gelişen tarım teknolojisinin 
gereklerine uygun olarak toplumun ve bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
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düzenlenmesi ve tarım işletmelerinin daha verimli şekilde çalışması için gerekli olan 
her türlü tedbirin alınması şeklinde tanımlanabilir (5). 

Arazi toplulaştırması, sulama alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, 
verimliliğin korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla kaybedilmesinin ve bütün 
halindeki arazilerin parçalanmasının önlenmesi, kullanıma olanak tanımayacak şekilde 
parçalanmış arazilerin bir araya getirilmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin 
topraklandırılması, desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda istihdam olanaklarının 
geliştirilmesi...vb. amaçlar için yapılan arazi reformu çalışmalarının önemli bir kısmını 
içermektedir. 

Projenin yapılışı sırasında çiftçi isteklerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Geçmişte yapılmış ve günümüzde de yapılmakta olan arazi toplulaştırması projelerinde, 
çiftçi isteklerinin değerlendirilmesi ve çiftçilerin ikna edilmesi en çok zaman alan ve 
birçok sıkıntının yaşandığı aşamalardır. Bunun yanısıra, büyük proje alanlarında 
hesaplamalar, yapılan işlerin kontrolü, sunuş gibi işlemler de zaman alıcıdır. Projeden 
optimum verimin elde edilmesi için uygulanan işlemlerle ilgili analizlerin yapılarak 
daha optimum çözümlerin olup olamayacağı da araştırılmalıdır. Sayılan bütün bu 
işlemlerin zorluklarının azaltılması ve güvenilirliklerinin de arttırılması için 
toplulaştırma verilerinin çok iyi bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu zorlukların 
büyük ölçüde aşılabilmesi ve sorunların büyük çoğunluğunun ortadan kaldırılarak, kısa 
sürede projenin tamamlanıp hayata geçirilebilmesi için toplulaştırma projelerinin bir 
bilgi sistemi içinde gerçekleştirilmelerinin çok büyük yararlar sağlayacağı ortadadır. 

Arazi toplulaştırması projeleri, büyük veri yığınının bir araya geldiği, işlendiği ve 
yeniden üretildiği bir iş dizisinden oluşmaktadır. Bu projeler, bölgede tasarlanan genel 
amaçlı kamu yatırımlarının planlanmasını da içine alan titizlikle tasarlanmış bir 
çalışmayı gerektirirler. 

Sözkonusu projeler, uygulama bölgesinde tasarlanan yüksek verimli tarım 
sistemine altlık olurlar. Ziraat, harita, sulama mühendisliği ile bölge ve şehir plancılığı 
disiplinlerinin birlikte çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen bu projelerde, planlanan iş 
adımlarının uygun süre ve doğrulukta gerçekleştirilebilmesi için son teknolojik 
gelişmelerin sunduğu gelişmiş, çağdaş donanımların kullanılması gerekmektedir. İşte 
bu noktada, bilgi-işlem hizmetlerinin gereği ortaya çıkmaktadır. 

Bu bilgi-işlem hizmetleri, arazi toplulaştırması çalışmalarına coğrafi bilgi 
sisteminin kurulmasıyla düzenli bir işleyişe kavuşturulabilir (4). 

Bu çalışmada, sayılan bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla, arazi toplulaştırması 
projeleri için örnek bir bilgi arazi bilgi sistemi kurulmuştur. 

Arazi Toplulaştırması Projelerinde Gerekli Olan Veriler 
Bu veriler, genel olarak grafik ve grafik olmayan veriler olarak gruplandırılabilirler. 

Arazi toplulaştırması projelerinde harita mühendisliğinin kullandığı veriler aşağıdaki 
gibi sınıflandırılabilirler. 

Grafik veriler: 
®   Kadastral ve ST haritalar, 
• Köylerin halihazır haritaları ve yerleşim planları, 
• Toprak indeksi haritaları, 
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