
 

 

dBASE DOSYALARININ 
İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

Ortak alanlara sahip database 
dosyalan, bu ortak alanlarla birbirlerine 
bağlanarak farklı amaçlar için 
kullanılabilirler. Örnek         olarak, 
malikler.dbf ile parseldbf birbirine 
bağlanarak, bir malikin sahip olduğu 
parsellerle ilgili bilgiler, maliklerle ilgili 
özel bilgilerle birlikte görüntülenebilir. 

Dosyaların ilişkilendirilmesiyle 
oluşturulan yeni dosyalara, sorgulama 
dosyaları ( query files ) denir. Sorgulama 
dosyalarına da istenilen şekilde isimler 
verilebilir. 

Sorgulama dosyaları; (9). 

» Bazı koşullar altında yalnızca bazı 
kayıt ve/veya alanları seçmek için, 

* Birden fazla dosya kullanarak yeni bir 
dosya oluşturmak için, 

» Birden fazla dosyalardaki verilerle 
bazı hesaplamalar yaparak, sonuçlarının 
yeni bir alana kaydedilmesi gibi amaçlar 
için kullanılırlar. 

Arazi Toplulaştırması veri tabanına 
girilen dosyalar, uygun şekillerde 
ilişkilendirilerek, hangi maliklerin hangi 
parsellerinin ne kadarhk bir kesintiye 
uğradığı, dağıtıma esas parsel alanının ne 
kadar olduğu vs. gibi hesaplamalar 
sorgulama dosyasında yapılarak, bu 
bilgileri de içeren ve ArcCAD'de 
kullanılmak üzere eski ve yeni mülkiyet 
durumlarını gösteren ATİ ve AT2 
tabloları yeni database dosyalarına 
yapılan hesaplamaların sonuçlarını da 
içerecek şekilde kaydedilmiştir. Bu 
tablolara ek olarak ArcCAD ile ilişki 
kurulabilmesi amacıyla, parsellerin 
ArcCAD'de oluşturulan İD numaralarının 
karşılıklarını içerecek alanlar eklenmiştir, 
(Tablo 9,10). 
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Yukarıda anlatılan verilerin dBASE 
ortamına girilmesini kolaylaştırmak ve 
veri tabanları ile ilgili bilgisi olmayanların 
da bu işlemleri kolayca yapabilmeleri için 
dBASE programlama dilinde veri girişi, 
güncelleştirme, veri görüntüleme ve çıktı 
alma amacıyla dBASE programlama 
dilinde bir menu programı yazılmıştır. 

ANALİZ VE 
SORGULAMALAR 

Bu bölümde, kurulan veri tabanı 
üzerinde yapılan bazı konumsal analizler, 
sorgulamalar ve arazi toplulaştırmasıyla 
ilgili önemli hesaplamalar örnek ekran 
çıktılarıyla birlikte anlatılacaktır. Bu 
çalışmada, bu işlemler ArcCAD ve 
Arc/INFO CBS yazılımlarının coğrafi veri 
tabanını sorgulayan ArcView CBS 
sorgulama ve görüntüleme yazılımıyla 
yapılmıştır. Bu bölümde ArcView 
yazılımı da kısaca anlatılacak ve gerektiği 
yerlerde de sözkonusu örneklere yer 
verilecektir. 

ARCVIEW YAZILIMI 

ArcView, kurulan CBS'nin coğrafi 
verilerini   kullanıcının   istediği   şekilde 

görüntülemesi, verilen izlemesi ve 
sorgulayabilmesi amacıyla yazılmış bir 
CBS yazılımıdır. ArvView, hem PC'lerde 
hem de network'lerde çalışabilir. 

ArcView  yazılımı   aşağıda   sayılan 
işlemler için kullanılır (2): 

• Veri     tabanının      istenen      andaki 
durumunun görüntülenmesi, 

• Konumsal      verilerin      kullanıcının 
istediği renk ve kalıplarla çizilmesi, 

• Raster    görüntülerin     ve     uzaktan 
algılama    yöntemleriyle    elde    edilen 
verilerin incelenmesi, 

• Vektör   ve   raster   verilerin   birlikte 
kullanılması, 

• Konumsal   ve   mantıksal   analiz   ve 
sorgulamaların yapılması, 

• Veri   tabanı    dosyalarının    tablolar 
halinde görüntülenmesi, 

• Başka uygulamalarda da kullanılmak 
üzere, çıktıların alınması, 

• Adres bilgilerinin konumsal verilerle 
ilişkilendirilmesi. 



 

 

ArcView'de yukarıda sayılan amaçlar 
için kullanılacak veriler, Arc/INFO, PC 
Arc/INFO kapsamları ya da ArcCAD' in 
tematik katmanlan olabilir. ArvView, 
Windows 3.0 veya daha yeni sürümleriyle 
çalışır. 

Konumsal veriler; doğal çevre 
varlıkları, insan yapısı yapay tesisler, 
sınırlar, mülkiyet durumları vb. gibi 
bilgileri içerirler. ArcView yazılımı, 
bütün bu konumsal verileri ve bu verilerle 
ilgili veri dosyalarını görüntüleme ve 
sorgulama işlerini yapabilen ortamı 
sağlar. 

ArcView'de konumsal veriler, "view" 
adı verilen görüntü pencerelerinde 
görüntülenirler. Görüntü pencereleri çok 
dinamiktir. Eğer veri tabanı değişirse, bu 
değişiklikle ilgili görüntü de değişir. 
Görüntü penceresindeki istenen şekiller 
değiştirilip düzeltilebilir. Bir pencerede 
birden fazla katmana ait grafik veriler 
aynı  anda görüntülenebilir.  Bu 
pencerelerde, konumsal veriler yine üç 
temel geometrik elemanla gösterilirler. 
Bunlar daha önce de değinildiği gibi; 
doğru, nokta yada kapalı alanlar 
olabilirler. Kapalı alanlarla belirli 
bölgelerin arazi değerleri, nüfus 
yoğunlukları, suç oranlan gibi bilgileri 
görüntülenebilir. Noktalarla, grafik 
olmayan verilerin ilişkili olduğu coğrafi 
konumları belirlenebilir. Doğrularla 
yollar, nehirler, poligon geçkileri vb. 
özellikler görüntülenebilir. 

Bir görüntü penceresinde bulunan 
katmanlardan her birinin lejandı vardır. 
Bu lejandlarla grafik verilerle ilgili 
bilgilerin nasıl görüntüleneceği kontrol 
edilir. Lejandlar, farklı özelliklerdeki 
katmanlar için farklı işaretler içerirler. 
Örneğin; kapalı alanların lejandı, bu alanı 

bir renkle doldurabileceği gibi, çizgilerle 
tarama şeklinde de olabilir. Doğru 
sınıfındaki katmanlarda ise, lejand düz 
çizgi, kesikli çizgi ya da nokta nokta 
çizgi şeklinde olabilir. Noktaların lejandı 
ise, noktayı gösteren değişik tipte nokta 
işaretleri olabilir. 

Kullanıcılar, sistemde hazır bulunan 
işaretlerden başka, kendilerinin 
hazırladıkları işaretleri de lejand olarak 
kullanabilirler. Bunun için sembol 
tabloları oluşturmaları gerekmektedir. 

Görüntü penceresinin, görüntüdeki 
katmanlara ait öznitelik tablolarının 
isimlerini içeren bir de tablo listesi vardır. 
Listede bulunan bu tablolar, istenildiği 
anda görüntülenebilir. Bu amaçla, 
menüden ilgili komutlar seçilir. Bir 
katman sadece bir tek özellik grubunu 
içerebilir. Aynı katmanın özellik sınıfı 
hem doğru hem de poligon olamaz. Aynı 
şekilde, doğru/nokta ya da poligon/nokta 
da olamaz. 

Tablolarda, her grafik şekil için bir 
satır ve her yeni öznitelik için bir sütun 
vardır. Görüntüyle tablodan eşzamanlı 
olarak seçimler yapılabilir. Yani, tablodan 
seçilen bir kayıt anında görüntü 
penceresinde, aynı şekilde pencereden 
seçilen şekille ilgili kayıt ta tablodan 
seçilir. Seçilen kayıt ya da görüntülerin 
farklı bir renkle diğerlerinden ayırt 
edilmesi sağlanır. Bir tablo, başka 
t ab lo l a r l a  o r t ak  a l an la r  i l e  
ilişkilendirilebilir. Bu durumda, ilişkinin 
yönüne göre, bir tablodan seçilen kayıt, 
ilişkili olduğu tablodan da aynı anda 
seçilebilir. Eğer ilişkili olan tablolar da 
başka katmanlarla ilişkilendirilirse, bu 
durumda, yine ilişkinin yönüne göre ilk 
tablodan   seçilen   kayıt   ilişkili   olduğu 
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bütün tablo ve katmanlarda da aynı anda 
görüntülenir. 

Tablolardan, tablo alanlarıyla ilgili 
mantıksal şartlar içeren ifadeler 
kullanılarak, sadece bu şartları sağlayan 
kayıtlar seçilebilir. Bu mantıksal ifadeler, 
Avenue dilinde yazılan scriptlerle 
işlenebileceği gibi, ArcView' in "query 
builder" olarak adlandırılan sorgulama 
kurucusunda da yapılabilir. Bu durumda 
yazılacak ifadeler SQL kurallarına göre 
yazılmalıdır. 

Herhangi bir tablo, başka bir tabloya 
kopyalanabilir. Tablo elemanları yeni bir 
dosyaya kaydedilebilir. Bu dosyalar, 
met in  dosya la r ı  yada  dBASE 
formatmdaki dosyalar         olabilir. 
ArcView'in gücü, Avenue programlama 
dili kullanılarak daha da arttırılabilir. 
Projelere amaca göre yeni işlemler 
eklenebilir. Sonraki bölümde Avenue 
programlama dili anlatılmış ve arazi 
toplulaştırması için hesap programları 
örnekleri verilmiştir. 

AVENUE NESNEYE DAYALI 
PROGRAMLAMA DİLİ 

Avenue, ArcView'in programlama ve 
geliştirme dilidir. ArcView ile tam 
anlamıyla bir bütün içerisinde çalışır. 
Avenue çok değişik amaçlar için 
kullanılabilir. Çalışılan projeye 
kullan ıc ı lar için özel menüler 
eklenebileceği gibi, var olan menü ek 
yapılmadan da özelleştirilebilir. 

Avenue, nesneye dayalı programlama 
dilidir. Bütün diğer nesneye dayalı 
programlama dillerinde olduğu gibi; 
nesneler oluşturulur ve oluşturulan 
nesnelere istekler iletilerek işlemler 
yapılır.  Avenue1 da,  argümanlara bağlı 

fonksiyonlar çağırmak yerine, işlemi 
yapması için ilgili nesnelere istekler 
gönderilir ve isteği alan nesneler verilen 
görevi yerine getirirler. ArvView'in 
nesneleri, hiyerarşik düzende bulunan 
sınıfların üyeleridir. Bu sınıflar 
fonksiyonel kategoriler içinde organize 
edilirler (3). 

Bir nesne, ArcView'de bir işlemi 
temsil eden bir varlıktır. Bu nesneler, bir 
projedeki doküman pencereleri ve 
bûtonlar gibi arayüz elemanları yada 
görüntü ve sunuş elemanları veya sayılar, 
stringler ve mantıksal ifadeler gibi temel 
Avenue elemanlarıdır. Ayrıca, nokta, 
doğru yada diğer grafik şekiller de birer 
nesnedirler. 

Avenue'da nesneler hakkında bilgi 
edinmek, nesne oluşturmak ya da kontrol 
etmek amacıyla nesnelere istekler iletilir. 
Bir isteğin sonucunda yeni bir nesne elde 
edilir. Bazı durumlarda, elde edilen yeni 
nesneler, başka nesneler hakkında bilgi 
taşırlar. Bir toplama işlemi sonucunda, 
toplamın sonuç değerinden oluşan yeni 
bir nesne elde edilmiş olur. Mantıksal 
değeri sıfır olan nesnelere nil (boş) 
nesneler denir. 

ArcView'de çok çeşitli doküman 
türleriyle veriler çok değişik şekillerde 
yorumlanabilirler. Bu dokümanlara 
Avenue istekleri uygulanarak çok daha 
etkili kullanımları sağlanabilir. 

ArcView'de aşağıdaki dokümanlar 
bulunur (3): 

• İstatistiksel grafikleri organize eden 
grafik dokümanı (chart document), 

® Yaz ıc ı  ve ya çizici gibi ç ık ış  
ortamlarına istenilen düzende çıktı 
hazırlamağa yarayan sunuş düzenleme 
dokümanı (layout document), 
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® Avenue dilinde programlar yazmağa 
olanak tanıyan ve yazılan programları 
derleyip koşturan programlama dokümanı 
(script editör and script document), 

* Veri tabanı dosyalarını görüntüleyen 
tablo dokümanı (table document), 

• Grafik  verileri görüntüleyen  grafik 
görüntü dokümanı (view document). 

Yukarıda sayılan bu dokümanlara, 
Avenue istekleri (komutlar da denebilir) 
ile yüklendikleri görevleri icra ettirilir. 
Her dokümanın da kendi içlerinde 
sınıfları vardır. Bu sınıflar içindeki 
objelere, bu sınıflarda geçerli olan 
isteklerden başkası iletilemez. Eğer başka 
sınıfa ait bir istek iletilirse, derleme 
anında bu isteğin bu sınıfta geçerli 
olmadığına dair hata mesajı iletilir ve 
derleme hatası oluşacağından program 
derlenip çalıştırılamaz. Bu yüzden hangi 
nesnelerin hangi sınıfa ait oldukları ve 
hangi isteklerin de hangi sınıflarda 
kullanılabileceğinin iyi bilinmesi gerekir. 

PROJE VERİLERİYLE İLGİLİ 
HESAPLAMA, KONUMSAL 
ANALİZ VE SORGULAMA 
ÖRNEKLERİ 

Coğrafi veri tabanı oluşturulan arazi 
toplulaştırması projesinin verileri, 
sorgulama, analiz ve hesapların 
yapılabilmesi için ArcVievv ortamına 
aktarılmıştır. Daha önce, projeyle ilgili 
hesaplamaların dBASE IV'te yapıldığı 
belirtilmişti. Ancak bu hesaplar 
ArcViev/de yazılan programlarla da 
yapılabilir (7). ArcView'de kullanılacak 
arazi toplulaştırması  verileriyle 
oluşturulan dokümanlar şunlardır: 

Oluşturulan Görüntü (View) 
Dokümanları: "Kadastral durum", 
"dağıtım planı", "arazi değer haritası" ve 
"alan karşılaştırma" isimlerinde dört tane 
görüntü dokümanı oluşturulmuştur. Bu 
dokümanlarda görüntülenen katmanlar da 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Oluşturulan Tablo Dokümanları; dBASE'de oluşturulan eski ve yeni mülkiyet 

durumunu gösteren iki dosya ArcView'de tablo şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca, 
katmanların her birinin öznitelik tabloları da ArcView'e eklenmiştir. Tablo. 12'de, 
projede kullanılan tablo dokümanları görülmektedir. 
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Projedeki analiz, sorgulama ve 
hesaplar bu katman ve tablolarda 
yapılmıştır. Farklı analizler için yapılan 
overlay işlemleriyle yeni katmanlar yada 
tablolar elde etmek te bu sistemde elbette 
ki mümkündür. 

Bu çalışmada, sorgulama ve hesap 
ö rnekle r i  o la rak  şu  ö rnek le r  
incelenecektir: 

® Kadastro parsellerinin senet 
alanlarıyla, hesapla bulunan alanlarının, 
hata sınırı içinde olup olmadığının 
karşılaştırılmasını yapan Avenue 
programının çıktısı. 

• Kadastral         durumla,         dağıtım 
planlarının uygun şekillerde 
ilişkilendirilmesiyle,   seçilen  bir  verinin 
eski ve yeni durumlarının hem konumsal 
hem de tablosal olarak görüntülenmesi ile 
ilgili       sorgulama        örnekleri        ve 
ilişkilendirmeyi  otomatik  olarak yapan 
Avenue programı. 

• Kadastral    durumun,    arazi    değer 
haritasıyla çakıştırılarak (overlay işlemi), 
kesişme (intersect) işlemine sokulması ve 
böylece    parsellerin    hangi    değerlere 
bölündüklerinin belirlenmesi. Bu işlemin 
sonucunda        kadindex        katmanının 

oluşturulması ve bu katmanın tablosuna 
"değer" adında yeni bir alanın eklenerek, 
her bir parselin değerinin hesaplanması 
(bütün bu sayılan işler Avenue dilinde 
yazılan programla gerçekleştirilmiştir.). 

• Seçilen   bir  parselin   komşularının, 
kadastral durumda ve dağıtım planında 
aynı anda görüntülenmesi. 

• SQL kullanılarak, soyadları x,y,z olan 
maliklerin parsellerinin hem eski hem de 
yeni durumlarının görüntülenmesi. 

• Parsellerin üzerine etiket bilgilerinin 
yazdırılması. 

• Soyadı      x      olan      bir      malikin 
parsellerinden yapılan kesinti 
miktarlarının grafikle gösterimi. 

Oluşturulan arazi toplulaştırması bilgi 
sistemiyle, yukarıda sayılan örneklerden 
başka, birçok işlemler daha yapılabilir. Bu 
işlemlerin hepsinin burada gösterilmesi 
mümkün değildir. Ancak CBS'nin 
gücünün anlaşılabilmesi için yukarıdaki 
örneklerin yeterli olacağı sanılmaktadır. 
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Bu ömek için, yukarıdaki şekilde 
görülen kadastro parselleri seçilmiştir. 
Parsellerin senet alanlarıyla hesapla 
bulunan alanlarının, hata sınırı içinde olup 
olmadıklarını hesaplayan Avenue dilinde 
program yazılmış ve program sonuçlan 

tabloda program tarafından oluşturulan 
"fark", "tecviz" ve "Geçerlilik" alanlarına 
yazdırılmıştır. "Geçerlilik" alanında "E" 
harfi parselin hata sının içinde olduğunu, 
"H" harfi ise hata sınırını aştığını 
göstermektedir. 
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Şekil.2. Eski mülkiyet tablosundan (arzesmul.dbf) SQL ile sorgulama şartlarını sağlayan 
parsellerin eski ve yeni durumlarının görüntülenmesi 

Şekil.2'de, soyadları Ayan, Ak, 
Bedercan ve Bekdik olan şahısların, 
parsellerinin eski ve yeni durumlarının 
görüntülenmesi için yazılan sorgulama 
sonuçlan görülmektedir. İki görüntünün 
eş zamanlı çalışabilmesi için, ilgili 
tabloların uygun şekillerde birbirleriyle 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Şekilde, 
sorgulama arzesmul.dbf tablosuna 
yapılmıştır. Yani, kadastral durumdan 
seçilen parsellerin yeni durumları elde 
edilmiştir. Tersine, yeni durumu bilinen 
parselin eski durumunun görüntülenmesi 
için sorgulamanın arzyemul.dbf dosyasına 
yapılması gerekir. Bu tablolardan 
sorgulama ile seçilen kayıtların, diğer 
tablolardan da karşılıklarının bulunması 

için tabloların uygun şekillerde 
ilişkilendirilmesi gerekir. Projede, bu 
ilişkilendirmeyi otomatik olarak yapan 
Avenue programları yazılmış ve şekil.2'de 
görülen AT-BIS sorgulama adındaki pop-
up menu' ye eklenmiştir. Şekil.3'te, proje 
alanının toprak derecelendirme bölgeleri 
görülmektedir. Bu bölgeleri içeren 
katman, kadastro haritasıyla çakıştırılarak, 
hangi parsellerin hangi derecelendirme 
bölgesine düştüğü ortaya çıkarılmıştır. 
Bunun için "atdeğer" katmanıyla, 
kadastral durumu bulunduran "Ate" 
katmam, ArcCAD' de intersect işlemine 
tabi tutulmuştur. Bu işlem sonucunda, 
birden çok değer bölgesine isabet eden 
kadastro parsellerinin de bu bölgelerdeki 
alanları otomatik olarak hesaplanıp, her 
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parçaya otomatik olarak numara verilerek 
yeni oluşturulan tabloya kaydedilmiştir. 
Bir parselin değeri de, farklı bölgelere 
düşen değerlerinin ağırlıklı ortalamasıyla 

bulunur. Bu hesap, Avenue dilinde 
yazılan programla otomatik olarak 
yapılmıştır. Şekil.4' te, intersect işleminin 
sonucu, oluşturulan tablo görülmektedir. 
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Şekil 4'te, "kadindex" isimli tabloya 
bakılırsa, "değer" alanı görülecektir. Bu 
alan, her bir parselin hesaplanmış 
değerlerini içermektedir. "İndex" alanı ise 
arazi bölgelerinin değerleridir. 

Şekil.5' te kadastral durumdan seçilen 
129 ada 52 numaralı parselin ve 
komşularının, dağıtım planındaki yerleri 
görüntülenmektedir. Arazi toplulaştırması 

projelerinde, eğer bir işletmenin komşu 
olmak istemediği işletmeler varsa, 
dağıtımda ve dağıtımdan sonra, bunların 
komşu olup olmadıkları, aynen yukarıdaki 
örnekte görüldüğü gibi kolay bir şekilde 
sorgulanabilmektedir. Bir parselin 
komşuları bir kerede, katman üzerinden 
seçilebilmektedir. 

  

 

Şekil 6'da ise, seçilen sarı renkteki 
parselin hem eski hem de yeni durumu 
görülmektedir. Sağ alt köşede, söz konusu 
parselin öznitelik bilgileri listelenmiştir. 
Sol alt köşede ise, bu öznitelik 
tablosundaki bazı alanların grafik 
gösterimi yer almaktadır. İstenirse başka 
graf ik  şeki l ler iy le  de bu  tür  
değerlendirmeler yapılabilir. 

İRDELEME ve SONUÇ 

Kurulan bilgi sisteminde, grafik ve 
grafik olamayan verilerin 
ilişkilendirilmesi ve verilerle ilgili 
sorgulamalar, analizler ve hesaplamalar 
örneklerle açıklanmıştır. Sorgulama ve 
analizlerden başka, bu bilgi sistemi, arazi 
toplulaştırma       çalışmalarında       akla 
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gelebilecek bütün haritacılık işlemlerinin 
çok hızlı ve doğru şekilde yapılmasını da 
sağlayacaktır. Dağıtıma esas alanların, 
arazi indeksleri ve kesinti miktarlarının 
hesabı bu sistemde bilgisayar tarafından 
yapılabilmektedir. 

Gerektiğinde; koordinat dönüşümleri, 
ölçek değiştirme, üretilen haritaların 
yönetmeliklere uygun standartlarda 
çizdirilmesi de mümkündür. Çünkü, bu 
çalışmada kurulan sistem, güçlü veri 
tabanının yanı sıra, sayısal harita yapımı 
için de gerekli olan bütün ihtiyaçları 
karşılamaktadır. 

Bir bilgi sisteminin doğruluğu, 
kullanılan verinin doğruluğuna ve 
bunların doğru olarak kullanılmasına 
bağlıdır. Verilerin doğruluğu, elde ediliş 
yöntemlerine ve kaynaklarının doğruluk 
derecesine göre değişir. Sağlam 
kaynaklardan duyarlı olarak elde edilen 
verilerin, fazla güvenilir olmayan 
kaynaklardan elde edilen verilerden daha 
doğru olacağı açıktır. Bu nedenle; 
sistemde kullanılacak veriler, istenen 
duyarlığı  sağlayacak yöntemler 
kullanılarak doğru kaynaklardan 
toplanmalıdır. 

Toplanan verilerin doğru olarak 
ilişkilendirihnesi gerekir. Böyle bir 
sistemin en zor aşaması, grafik verilerle 
bunlara karşılık gelen öznitelik 
bilgilerinin ilişkilendirilmesidir. Örneğin, 
bine yakın parsel bulunan bir kadastral 
durum haritasında, her parselin 
özniteliklerini buna karşılık gelen İD 
numaralarıyla ilişkilendirebilmek için her 
parselin teker teker gözden geçirilmesi 
gerekir. Bir parselin unutulması, bir çok 
hataya neden olabilir. Bu nedenle, diğer 
işlemlere geçmeden önce, ilişkilerin çok 
iyi kontrol edilmesi gerekir. Böyle bir 
ilişkilendirmeyi doğru yapabilmek için, 
parsellerin İD numaralarının harita 
üzerine yazdınhnası büyük kolaylık 
sağlayacaktır. Bu numaraların iş bitince 
silinebilmesi için     geçici     olarak 
oluşturulan bir layer'a yazdırılması 
gerekir. Bundan sonra da, teker teker 
parsel numaralan varsa ada numaralarıyla 
birlikte haritaya yazdınlırsa bu işlem 
sonunda, İD numaralarıyla parsel 
numaralan yan yana gelecektir. 
Dolayısıyla, harita üzerinde hangi İD1 nin 
hangi parsel numarasına karşılık geldiği 
görülecektir. Bu haritaya bakılarak her 
parselin numarası veri dosyalanna 
girilebilir. 
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ŞekI1.6. Seçilen parselin grafiklerle yorumlanması 

Grafik olmayan veri tabanı dosyalan, 
dBASE uyumlu bir veri tabanı sistemi 
kullanılarak, grafik verilerle 
ilişkilendirilecek hale getirilebilir. 
Burada oluşturulan dosyalar, ArcCAD'in 
veri dosyalanyla aynı formattadırlar. Bu 
nedenle, dışarıda oluşturulan dosyaların 
ArcCAD'e uymaması gibi bir sorun 
olmayacaktır. 

Toplulaştırma projelerinde, optimum 
çözümü sağlamak için değişik modellerin 
denenmesi ve bu modellerle elde edilecek 
sonuçların irdelenmesi kurulacak bilgi 
sistemiyle çok daha kolay olmaktadır. Bu 
sayede proje süresinin kısalması, hem 
projenin maliyetini azaltacak hem de 
proje bölgesindeki çiftçilerin mağdur 
durumda kalmalarını önleyecektir. 
Bilindiği üzere, proje bölgesinde, 
çiftçilerin     hem     projenin     yararları 

konusunda ikna edilmesi ve çiftçilere 
projeden sonra modern işletmecilik 
esaslarının öğretilmesi amacıyla eğitim 
seminerleri düzenlenmektedir. Bu 
seminerler sırasında, çiftçilerin sorularına 
daha doğru ve çabuk cevap verilebilmesi 
için de bu oluşturulacak bilgi sistemi 
kullanılabilir. Aynı şekilde, proje 
esnasında alman çiftçi isteklerinin 
değerlendirilmesi, gerektiğinde uygulama 
adımlarının çiftçilere gösterilmesi de bu 
sistemle mümkün olacaktır. 

Arazi toplulaştırması projelerine 
kurulacak arazi bilgi sisteminin yararlan, 
görüldüğü gibi çok fazladır. Sistemin 
kurulması için fazla bir harcama da 
gerekmemektedir. Bu sonuçlarla, bu tür 
arazi düzenleme çalışmalarında da 
CBS'nin kullanılması yaralı olacaktır. 
Bunun   gerçekleştirilebilmesi   için   bu 
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konuda   uzman   haritacıların   bu   tür 
projelerde görevlendirilmeleri gerekir. 

Ülkemizin bir an önce gelişmiş 
ülkeler arasında yer alması, gelişme için 
uygulanması gereken kararların çok hızlı 
ve doğru biçimde alınmasına bağlıdır. 
Doğru kararların alınabilmesi için birçok 
bilginin var olması gerekir. Bilginin doğru 
ve hızlı olarak yorumlanması  da 
teknolojik gelişmelerin kullanılmasıyla 
mümkündür. 

Ülkemizdeki her kurum, kendi 
meslek grubuyla ilgili çalışmalarını doğru 
ve hızlı olarak yürütebilmek için bilgi 
sistemleri kurmalıdırlar. Oluşturulacak 
bilgi sisteminde yer alan bilgileri, başka 
meslek disiplinlerinin de kullanacağı göz 
önünde bulundurularak bu konuda 
standartlar oluşturulmalıdır. Bu 
standartların belirlenmesi için kurumların 
birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. 
A n c ak  b ö y l e  b i r  ç a l ı şm a d a ,  
üniversitelerde yada başka kurumlarda 
çalışan, konuyla yakından ilgili kişilerin 
bilimsel görüşleri mutlaka alınmalıdır. 

İ l k  e t a p t a  b u  s t a n d a r t l a r  
belir leninceye kadar,  kurumlar 
kendilerine ait bilgi sistemleri kurabilirler. 
Bunu yaparken de mümkün olduğunca 
geliştirilmesi kolay olacak esnek bir veri 
tabanı oluşturmalıdrrlar. 

Haritacılık açısından da, böyle bir 
sistem büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
Haritaların istenen ölçeklerde istenildiği 
kadar çoğaltılabilmesi, gerekli düzeltme 
ve güncelleştirme işlerinin hızlı bir 
şekilde yapılabilmesi, verilerle ilgili her 
türlü analiz ve sorgulama olanaklarının 
bulunması, uygulama aşamasında bir çok 
işi kolaylaştıracak ve yapılan işlerin 
duyarlığını artıracaktır. 

Böyle bir sistemin kurumlan esas 
alacak şekilde kurulmasıyla, bir çok iş 
daha kısa sürede ve daha az maliyetle 
tamamlanacak,  bu  da  ü lkenin  
kalkınmasına büyük ölçüde olumlu etki 
yapacaktır. 
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