
coğrafi bilgi sistemi bileşenleri 

Zübeyde ALKIŞ 

1. Giriş 
Son yıllarda ülkemizde coğrafi bilgi sis-

temi (CBS) uygulamalarına hızlı bir yö-
neliş olduğu gözlenmektedir. Bu durum 
artık bazı kurumlarda çağdaş yönetim an-
layışının gelişmesi açısından sevindirici 
ve umut vericidir. Özgün amaçlara yönelik 
CBS kurmak için sistemin bileşenleri ko-
nusunda temel bilgilere sahip olmak ka-
çınılmazdır. Bu makalede CBS'nın ama-
cına uygun olarak kurulmasında sistem 
bileşenleri konusu ele alınmaktadır. 

Bilindiği gibi coğrafi bir alana ait ve-
rilerin belli bir teknikle bilgisayar sistemine 
depolanması, işlenmesi, yönetimi, analizi, 
sorgulanması ve sonuçları görüntüsel, çiz-
gisel ve raporlar olarak çıktılarının alın-
masını sağlayan sistemlere coğrafi bilgi 
sistemi denilmektedir. Bu olnağı sağlayan 
sitem bileşenleri ise; donanımlar, ya-
zılımlar, kullanıcılar ve coğrafi verilerdir. 

2. CBS Bileşenleri 
CBS uygulamalarında günümüzde 

merkezi bilgisayarlar (hoşt computer), 
işlem istasyonları (Work station), kişisel 
bilgisyarlar (personel computer) kul-
lanılmaktadır. 

2.1 CBS Donanımları 
Bilgisayar donanımları Merkezi işlem 

Birimi (MİB, CPU: Central Processing 
Unit)ve çevre birimlerinden oluşmaktadır. 

2.1.1. Merkezi İşlem Birimi (MİB) 
Veri girişi, verilerin güvenliği ve çevre 

birimleriyle iletişimi sağlayan, komutlara 
göre verilerle işlemi yapan bir birimdir. Bi- 

lindiği üzere bilgisayar sisteminde veriler, 
0 ve 1 sayılarından oluşan ikili sistemde 
depolanır. Bu sayıların herbirîne bir bit 
denmektedir. Harf, sayı ve semboller 'bit-
lerin' arka arkaya sıralanmasıyla de-
polanırlar. Bir karakteri göstermek için kul-
lanılan bit sayısı o merkezi işlem 
bsiriminin sözcük uzunluğunu verir. Buna 
da byte denir. Yaklaşık 256 karakter farklı 
kodlarla gösterilir. Harfler, o ve 9 ile ya-
zılan sayılar, semboller ve diğer klavye ka-
rakterlerinin gösterimi (kodlanması) stan-
dartlaştırılır. örneğin; bir C harfi ASCII 
(Amerikan Standart Code for Information 
Interchange) formatında ikili sayı dü-
zeninde "01000001" şeklinde ve EBDIC 
(Extended Binary Coded Decimal In-
te rchange Code)  fo rmat ında ise  
"11000001" şeklinde gösterilir [1]. 

Bu gösterim, sözcük uzunluğu 8 bit 
olan bilgisayarlarda kullanılır. Mini ve 
macro bilgisayarlarda sözcük uzunluğu 8, 
16veya 32 bit'tir. Merkezi bilgisayarlarda 
ise genellikle 24, 32, 48 veya 64 bit'tir. Bil-
gisayarların ana ve yardımcı belleklerin 
depolama kapasitesi byte ile ölçülür. 

1 Kilobyte (KB): 1024bytes 
1 Megabyte (MB): 1 000 000 bytes [1). 

CBS'nin amacına ve veri kapasitesine 
uygun olan donanım seçilir. Genellikle 
CBS uygulamalarında kullanılacak bir bil-
gisayarın RAM'i en az ' MB olmalıdır [2]. 
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2.1.2. Çevre Birimleri 
Verilerin girişi, uygulama yazılımlarının çalıştırılabilmesi, biçimleme, sonuçların alın-

ması vb. işlemler için bir CBS'de çevre birimlerine gereksinim vardır. Bunlar; grafik ekran 
ve alfanümerik klavye, mous, grafik işlemci, yardımcı bellek, sayısallaştırıcı, tarayıcı ve çi-
zicilerdir. Şekil 1 'de bir CBS'de kullanılan donanımların şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. CBS Donanımı 
2.2. CBS Yazılımlar; 
Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarında kullanılan paket yazılımların, asgari koşullarda 

her türlü işletim sistemi yızılımına sahip bilgisayarlarda çalışabilmesi ekonomik üstünlük 
sağlar. Mevcut işletim sistemleri yazılımları; DOS, VMS, DEC, IBM, VMS, UNİX, SIEMENS 
2000, OS/2 vb'dir. Veri tabanı yazılımları olarak Oracle, Ingres, lnformix, Info, Empres 32, 
dBase, DBII, SOLIDS vb. kullanılmaktadır. 

Standart veri tabanı sorgulama dilleri olrak genellik! SQL (Structured Query Language) 
ve QUEL (Querty Language) tercih edilmektedir. 

Bu yazılımlar da genellikle Fortran, Pascal, C, C+, C++ vb. dilleri kullanılmaktadır. 
CBS uygulamalarında kulanılan paket yazılımlar; kullanılan bilgisayar ana işlemci tipine 

göre PC, çalışma istasyonu ve merkezi bilgisayar uyarlı olarak adlandırılırken; grafik veri 
işlemine göre ise, vektör yapıdaki verileri işleyen sistemler, raster verilerini işleyen sis-
temler ve vektör/raster verilerini işleyen karma (hybrit) sistemler olarak sıniflandrılabilir. 

En çok kullanılan CBS paket yazılımları arasında; Arc Info (ESRİ), MGE, Framme (In-
tergraph), GenaMap (Genasys II), Geo/SQL (Generation 5 Tecnology) GIS Advantage (Qu-
antitative Tecnology corp.), Star CARTO (Star INFORMTIC SH), TNT Mips (MICROIMAGE 
INC.) vb. geliştirilen daha pek çok sayıda paket yazılımlar mevcuttur. [3] CBS yazılımları 
ile veri toplama/yönetme, veri işleme, bilgi üretme/gösterim, veri alışverişi vb. gibi işlemler 
yapılmaktadır. 

2.3. CBS Kullanıcıları 
Coğrafi bilgi sistemi kullanıcıları deyince; konuma bağlı grafik coğrafi verilerle bunları 

tanımlayan, konuma bağlı olmayan ve grafik olmayan (sözel) verilerle çalışan özel ve tüzel 
kişi ve kuruluşlar anlaşılır. Kullanıcılar, çoğunlukla değişik tipte grafik veri veya aynı tür 
grafik verileri üreten kurumlarla bunları kullanarak kendi sözel verileriyle bütünleştiren ku-
rumlardır. Bu tanıma uygun olarak CBS kullanıcıları özel, özerk ve kamu kurum ve ku-
ruluşlar başlığ altında toplanabilir ülkemizde aktif ve potansiyel kullanıcılar: 

* Yerel Yönetimler 
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*Tapu ve Kadastro Müdürlükleri 
* Harita Genel Komutanlığı 
* Deniz Kuvvetleri 
* Hava Kuvvetleri 
* İller Bankası 
* Devlet İstatistik Enstitüsü 
* Merkezi Yönetim Müdürlükleri (bayındır ve iskan, arsa ofisi, köy hizmetleri, tarım, 

orman, sağlık, meteroloji, milli eğitim, gençlik ve spor vb.) 
* MadenTetkik Arama Enstitüsü 
* Devlet Su İşleri 
* Nüfus Müdürlükleri 
* Altyapı Kurumları (su, kanalizasyon, elektrik, gaz, PTT vb.) 
* Üstyapı Kurumları (THY, TCK, DDY, DHM vb.) 
* Üniversiteler 
* Muhtarlıklar ve 
*Özel Kurumlar vb'dir. 

2.4. CBS Verileri 
Coğrafi ilgi sistemi uygulamalarında gerçek dünyanın somut ve coğrafi varlıkları, grafik 

ve grafik olmayan verilerle belirlenir. Grafik veriler çeşitli kaynaklardan vektör ve raster for- 

 



 

munda elde edilirler. Uygulama alanlarına ve mevcut veri kaynaklarına göre her iki grafik 
veri formu da kullanılabilmektedir. Bir sayısallaştırıcıda ya da fotogrametrik değerlendirme 
sistemlerinde noktasal ve çizgisel olarak elde edilen grafik veriler vektör formundadır. 

CDD kameraları, uydu görüntüleri ve tarayıcılardan en küçük resim elelmanlarının (pik-
sel) büyüklüğü olarak elde edilen sayısal görüntüler raster formundadır. Ayrıca grafik coğ-
rafi verileri tanımlayan ve konuma bağlı olmayan öznitelik değerleri (sözel veriler)de 
CBS'ler için önemlidir. Başka bir deyişle, coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında gerçek dün-
yanın coğrafi varlıkları (nesneler) geometrileri ve sözel verileriyle birlikte depolanır. Şekil 
2'de CBS Veri tipleri ve kaynakları gösterilmiştir. 

2.4.1 Grafik Veriler 
Coğrafi verilerin geometrileri bilgisayar artamında metrik ölçüleri ve topolojileri ile birlikte 

depolanır. Grafik veriler elde edildikleri kaynaklara göre vektör ve raster veri tipi olarak ad-
landırılarlar. Grafik veriler veri tiplerine göre bilgisayar ortamında farklı tekniklerle de-
polanırlar. 

2.4.1.1. Rasîer Veriler 
Raster verilerin metrik geometrileri piksel'in orta noktalarının koordinatlarıma gös-

terilirler. Bir coğrafi alanın rasîer gösterimi nxm pikselden oluşmaktadır. Seçilen piksel bo-
yutları (byte olarak içerdiği vri) veya sayışallaştırma doğruluğu bir raster görüntünün ayır-
dedilebilme özelliğini verir. Örneğin; LxL m2'lik bir coğrafi alan 1x1 rn2'lik piksellerle 
gösterilsin ve 50x50 km2'lik bir alan 0.01x0.01 m2'lik bir doğrulukta sayısallaştırılmış (ta-
ranmış) olsun buna göre L/1 = 50 000 / 0.01 = 50 000 000 noktanın xi, yi koordinatları kod-
lanabilmektedir. 

Raster veriler: 
*Zincir kodlama 
*Satır boyunca kodlama 
* Matris kodlama 
* Blok kodlama 
* Altyapı kodlama 
* Dörtlü ağaç kodlama vb gibi değişik yöntemlerle depolanırlar 
Şekil 3'de dörtlü ağaç kodlamaya ait bir örnek verilmiştir. 
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2.4,1,2 Vektör Verileri 
Vektör yerilein geometrileri; x, y koordinatlarıyla ifade edilen nokta, çizgi ve alanlarla 

gösterilir. Örneğin; bir evin geometrisi dört kenar (çizgi) ve bunların başlangıç ve bitiş nok-
talarından oluşan kapalı alandır. Vektör formundaki grafik veriler topolojik olmayan (spa-
getti) yöntemiyle veya topolojik yöntemle depolanırlar. Topolojik olmayan yöntem CBS uy-
gulamalarında tercih edilmez. Topolojik yöntemle veri depolama yöntemleri (veri tabanı 
modelleri): 

* Nesneye yönelik veri modeli 
* Hiyerarşik veri modeli 
* İlişkisel veri modeli ve 
* Ağ veri modelidir. 
Şekil 4'de Ağ veri modeline ait bir örnek verilmiştir. 

 

Şekil 4: A veri modeli 

Buna göre; 
Düğüm sayısı (1,2 .....n) = N 
Kenar sayısı (A1, A2, .... n) = A 
Yüzey sayısı (s, s1, s2, .... n) = S 
N - A + S = 2 dir (1) Euler teoremi [4] 

2.4.1.3. Topoloji 
CBS uygulamalaında çok büyük kapasitede veri depolamak gerekmektedir. Bu nedenle 

/en tekrarının olmaması ve bellekte çokfazla yer kaplamaması bir zorunluluktur. Komşu, 
pakışan ve kesişen grafik verilerin ortak kenar ve noktaları bir kezdepolanarak binme, boş-
uk, kopukluk, taşma ve hatalı konum gibi geometrik hataları önlenir. Bu amaçla topoloji 
)luşturulur [5]. 

2.4.2. Söıel Veriler 
Bir CBS'de grafik verileri tanımlayan ve konuma bağlı olmayan, alfanümerik veya sem-

jollerle gösterilen verilerdir. Örneğin; vektör yapıdaki dört kenardan oluşan bir parselin türü, 
naliki vb. sözel verileri (öznitelik değerleredir; o parseli diğerlerinden ayırdeden, tanımlayan 
merilerdir. Ya da bir coğrafi alanın raster grafik gösteriminde piksellerin gri değerine göre sı- 
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nıflandırma sonucu elde edilen değişik katmanların türlerini tanımlayan çam orman, has-
talıklı orman alanı..., buğday ekim alanı, arpa...vb. gibi verilerdir. 

2.5 Grafik Veri İşleme 
Dah önce de sözü edildiği gibi gerçek dünyanın betimlemesi (gösterimi) belli teknik, 

ölçek ve standartta yapılır. Vektör ve / veya raster verilerle temsil edilen gerçekdünya; bir 
CBS'de geometrik olarak belirlenir. Mevcut çizgisel paftaların (vektör veri) taranmasıyla elde 
edilen raster veriler; piksellerin komşuluk ilkesine göre depolanır, yönetilir ve işlenir. Bir coğ-
rafi alan nxm boyutunda piksellerden oluşan matrislere (submatris) ayrılarak işlenir. Alanın 
raster grafk görüntüsünden piksellerin gri değerlerine göre, çeşitli yöntemlerle sı-
nıflandırılmasından elde edilecek katmanlar, sınırlardaki pikseller izlenerek vektör veriye 
dönüştürülür.[4] Raster veriyi vektöre çevirmenin başka bir yöntemi de; doğrultulmuş ve zen-
gineştirilmiş raster görüntünün ekrana getirilerek, etkileşimli olara sayısallaştırılması yoluyla 
da yapılabilir. Büyük alanlarda, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarında böyle bir ça-
lışmanın ekonomik olup olmadığı tartışılmalıdır. 

Şekil 5'de sınıflandırılmış bir raster görüntüden; komşu piksellerin gri değerlerine göre 
sınır belirleme yöntemi ile (5a) elde edilen vektör dönüşümü (5b) gösterilmiştir. 

 

a. Pikselleri Gri Değerlerine Sınıflandırmaya Göre 
Göre Sm.fland.rma Vektöre| Qösterjm 

Şekil 5: Raster/Vektör Veri Dönüşümü [4] 

2.6. Raster/Vektör Verilerin Kullanım Alanları 
Bir CBS'nin kullanım amacına ve ölçeğine göre vektör ve/veya raster veriler kul-

lanılabilir. Şekil 6'da grafik verilerin CBS'de kullanım alanları gösterilmiştir. 

3. Sonuçlar 
Bir kurum klasik yönetimden bilgisayar destekli bir yönetime yöneldiğinde; coğrafi bilgi 

sistemi (CBS) bileşenlerini amacına uygun seçmek zorundadır. Donanım ve yazılım seçimi 
yapılırken kurumun ekonomik durumu göz önünde tutularak, alım öncesi çok iyi araştırma 
yapılmalıdır. Donanım seçiminde, veri kapasitesi, sözcük uzunluğu (bir karakterin gös-
terimindeki bit sayısı), RAM'ı (En az 4 MB RAM koşulu sadece küçük araştırma alanları için 
geçerlidir), harddisk kapasitesi, arttırılabilir bellek kapasitesi, çevre birimleri uyumluluğu göz 
önüne alınmalıdır. 

Piyasada mevcut pek çok CBS paket yazılımları arasında yapılacak seçimde; yazılımın 
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Şekil 6: Grafikverilerin CBS'de kullanım alanları [2] 

donanımdan bağımsız olarak çalışabilmesine, kurumun amacını tam olarak karşılayıp kar-
şılamadığına, kullanılavak verileri, işleyebilme özelliğine, yazılım diline veri formatı giriş ve 
çıkışına, bakım garantisi olup olmadığına çok dikkat etmek gerekmektedir. 

CBS'lerin en önemli bileşenlerinden biri olan coğrafi verilerin güncel, doğru kay-
naklardan elde edilmiş ve güvenilir olmaları gereği unutulmamalıdır. 

CBS'yi kullanacak kurumların en önemli yatırımı yetişmiş insan kaynağıdır. Zira CBS 
konusunda yetişmiş elemanı olmayan kurumlar; donanım ve yazılım seçiminde, sistem 
analiz, tasarım ve uygulamasında kurumların başkalarına bağımlılığı kaçınılmaz ol-
maktadır. Bu nedenle ülkemizde bu alanda insan gücünün eğitimi önemli görünmektedir. 
Çağdaş teknolojiye yönelik hizmet içi mesleki eğitimi de çok önemlidir. 
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/. kuşak yaşayan haritacılarımız 

Emekli Albay, Harita Y. Mühendisi Dr. İslam 
Erokan'sn kendi ağzından hayat öyküsü 

1912 yılında Bafra'da doğdum, ilkokulu 
Bafra'da okuduktan sonra İstanbul'da dayımın ya-
nına gelerek Tophane'deki "imalatı Harbiye" de-
nilen askeri sanayi okuluna girdim. Başarılı olan-
ların Avrupa'ya gönderileceğini duymuştum. 6. 
olarak kazandım ve sınıf başçavuşu oldum. Üç 
yıllık bu okulu birincilikle bitirdim. Okul aynı yıl 2 
yıl daha uzatılarak lise derecesine çıkarıldı ve adı 
askeri memur okulu oldu. Burayı da bitirerek bir 
süre Kırıkkale askeri fabrikalarında staj yaptıktan 
sonra lise farkını kapatmak için Maltepe Askeri Li-
sesi'ne gönderildim. Burada istenilen 5000 liralık 
kefalet senedini bir arkadaşımın general olan 
babsı Emin EŞİT paşa verdi. Burayı da bitirerek 
Almanya'ya jeodezi öğrenimine gönderildim. Ber-
lin'de 2-2.5 yıl okuyarak Vorprüfung denilen dör-
düncü yarıyıl sonundaki baraj sınavlarını ver-
miştim ki 2. Dünya Savaşı başladı. Askeri okul 
öğrencileri olduğumuzdan Türkiye'ye çağrıldık. 
Genelkurmay ABD'de öğrenimimizi ta-
mamlamamıza karar vermişti. Robert Kolej'de in-
gilizce kursundan sonra Kerim EVİNAY'la birlikte 
Cornell Üniversitesine gittik. Burada bizi sınav ya-
parak çok beğendiler ve Almanya'daki öğ-
renimimizi 3 yıl saydılar. Burayı 1942'de bi-
tirdikten sonra Coast and Geodetic Survey 
kurumunun isteğim üzerine jeodezi bölümünde 
Dr. ADAMS'ın yanında çalışmaya başladım. Bu-
rada uygulanan köşegenli dörtgen zincirlerin Tür-
kiye'de de uygulanabileceğini düşünerek Amiral 
olan genel müdürden randevu aldım ve bu işleri A 
dan Z ye kadar öğrenebilmem için bana özel bir 
program uygulamasını istedim. Bu isteğime 
uygun olarak bir program hazırlandı. Burada bir 
yıl kalarak Türkiye'ye döndüm ve o zamanki Ha-
rita Genel Müdürlüğünde göreve başladım. O za-
manlar ihtiyaca göre Türkiye'nin şurasında bu-
rasında yerel 1. derece nirengiler yapılmakta idi. 
■) 944-45 yıllarında genel müdüre hitaben yaz-
dığım bir raporda bu işlerin bu şekilde ya-
pılmasının doğru olmadığı ve nelerin hangi sı-
rada yapılması gerektiğini belirttim. Öğrenci iken 
yedek subaylık Harita Genel Komutanlığına gi-
rince muvazzaf olmuştuk. Bu raporu verdiğimde 
yüzbaşı rütbesinde idim. Genel Müdür Hakkı 
MURAT paşa ve muavini Kadri KORAY idi. Ya-
pılan işlerin yanlış olduğunu yazdığımdan K. 
KORAY bana kızmıştı. 15-16 kişinin katıldığı bir 
toplantıda raporumun maddelerinin tek tek oku-
narak tartışılmasını ve oylanmasını önerdim. Mu-
hittin ARAN da beni destekledi ve raporum kabul 
edildi. Köşegenli dörtgenlerden bir süre sonra 
vazgeçilerek zaman kazanma amacı ile 
MARAN'ın önerisi ile üçgen zincirlere dönüldü. 
Buna karşılık doğrultular 16 silsile yerine 32 silsile 
olarak yapılması kararlaştırıldı. Nirengi ağının 

 

başlan 
gıç     nok-
tası olarak 
Meşedağ 
kabul edildi. 
Ali YA-
RAMANCI ve   
Tevfik ATEŞ 
gra-vimetrik 
düzeltme! eri     
yaptılar.      
A. YARAMA 
NCI      bir 
süre    ya-
nıma   yar 

dımcı olarak verildi. 40 kişilik postaları 16 ki-
şiye indirdik. 6 aylık işi yaptı, hep tamam çıktı, o 
zaman dönüş izni verdiler. Büroda 4000 km'ye 
ulaşan poligonlar, tulde (boylam) 12 m ve arzda 
(enlem) 16 m gibi güzel sonuçlarla kapanmıştı. 

1952-55 arasında Harita Genel Müdürlüğüne 
bağlı Hidrografi dairesinde genel müdür yanması 
ve teknik başkan olarak çalışırken Harita Genel 
Müdürlüğünden gelen yazıda bizim nirengilerin 
Avrupa nirengisine bağlanması istenmişti. Ben 
buna şiddetle karşı çıkmış ve bizim nirengilerin 
Avrupa (ED-50) nirengilerinden daha sıhhatli ol-
duğunu savunmuştum. Diğer mesleklerde de ol-
duğu gibi konuyu iyice etüd edip ondan sonra ge-
rekli düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Albaylığa 30.08.1956'da terfi ederek 1955-58 
arasında Astronomi-Jeofizik şube müdürlüğü yap-
tım. 1963 yılında Bonn Üniversitesinde Prof. Dr. 
Helmut WOLF yönetiminde doktora yaptım. 
1969'da Harita Genel Müdür yardımcılığından 
emekli oldum. 1969'dan sonra içişleri Bakanlığı 
kadrosundan Etibank Maden Dairesi'nde çalıştım. 
Mustafa GÖNENÇCAN benden önce burada ça-
lışıyordu. 1950'li yıllarda Tapu Kadastro Meslek li-
sesinde ve Harita Teknik okulunda, 1970'li yıl-
larda Adana'da inşat bölümüne topografya 
dersleri verdim. Teknik Okulun ilk açılışında 
BRANDENBERGER'e derslerde tercümanlık yap-
tım. Kendisi ile ABD'de tekrar karşılaşmıştık. 
1975'de istanbul'a taşındım. 2 oğlum var, birisi 
Makina Mühendisi, diğeri serbest çalışan inşaat 
Y. Mühendisidir. 

"Bu anlatım Nisan 1996'da Prof. Dr. N. YIL-



DIZ, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Prof. Dr. A. YAŞAYAN 
ve Y. Müh. K. OZDEN'den oluşan bir grubun 

sayın EROKAN'ı Caddebostan'daki evinde zi-
yareti sırasında yapılmıştır. 
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