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ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJELERİNDE 
ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI * 

Gürol BANGER* 
Sedat BOĞAN** 

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. 

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Geographical Information Systems, Land 
Information Systems, Digital Mapping, Databases, Veri Tabanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri. 

^ verilerin        işlenmesinde        kullanılan 
UYGULAMA yazılımlar tanıtılarak, veri 
Bu uygulamada, daha önce organizasyonunun nasıl  yapıldığı  

tamamlanmış olan Konya ilinin Çumra     anlatılacaktır. 
ilçesinin  Dedemoğlu  Köyünde  yapılan Genel   olarak   uyguıama   adımları, 
arazi   toplulaştırma   projesinin   verileri     sıraS]lyia         aşağıdaki         aşamalardan 
kullanılmıştır.    Toplulaştırması    yapılan     oluşmaktadır alan toplam,  2592 
hektar olup, bunun 
2349  hektarı  özel  şahıs   arazileri,   133     •    Uygulamada       kullanılacak       olan 
hektarı köy tüzel kişiliğine ait araziler, 41     verilerin organizasyonu, hektarı mera, 
37 hektarı kanal, 27 hektarı     m    ^.^ iliMlendirilmesi> maliye arazisi ve 5 hektarı da 
koy orta 
mallarıdır. 1012 tane parsel özel şahıslar     ®   Konumsal    ve    konumsal    olmayan 
adına,  17 tane parsel köy tüzel kişiliği     analizlerin ve sorgulamaların yapılması. 
adına, 1 parsel mera, 72 tane parsel kanal, Trfcl>¥ TTT A CTIBM A 
14 tane parsel maliye adına kayıtlı ve 2 İÖ F L U L A ^ İ I K M A  
tane de orta malı olarak kayıtlı parseller     PROJELERİNDE GENEL 
olmak üzere toplam 1118 tane kadastro     OLARAK YAPILAN 
parseli düzenlemeye girmiştir. HAR İTACILIK İŞLER İ  

Bu bölümde, öncelikle uygulamanın Projede   yapılan   haritacmk   işleri 
konusu olan proje tanıtılacak, çalışmadan aşağıda gösterildiği şeküdedir: 
beklenen   amaçlar   açıklanacak,    sonra 
uygulamada    kullanılan    donanım    ve •   Nirengi istikşafı, 
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• Nirengi tesisi ve röper, 

• Nirengi rasatı, 

• Dengeleme hesabı, 

• 1/5000 ölçekli meskun  olmayan 
halihazır     haritaların     alımı     ve 
bilgisayar ortamına sayısal formda 
aktarılması, 

• Proje     alanına     ait    kadastro 
paftalarının sayısallaştırilması, 

• Proje genel sınırının 
sayısallaştırilması, 

• Proje   alanına   giren    kadastro 
parsellerinin belirlenmesi, 

• Tapu     kayıtlarının      bilgisayar 
ortamına girilmesi, 

» Senet alanlarıyla paftadan 
hesaplanan parsel alanlarının 
karşılaştırılması, 

• Hisse kontrollerinin yapılması, 

• Ayırma çapları ve 
beyannamelerin düzenlenmesi, 

• Blok      planlarının      bilgisayar 
ortamına aktarılması, 

• Yol,   kanal, blok kırık  ve  köşe 
noktalarının aplikasyon 
elemanlarının hesaplanması      ve 
aplikasyonu, 

• Ortak      kullanım      alanlarının 
sağlanması   için   yapılacak   kesinti 
miktarının hesaplanması, 

• Çiftçi isteklerinin belirlenmesi, 

• İşletmelere ait parsellerin parsel 
değer sayısının hesabı, 

 

• Mülakatların değerlendirilmesi ve 
parselasyon planlarının yapılması, 

• Parselasyon planlarının hesapları 
(yeni parsellerin köşe 
koordinatlarının hesaplanması), 

• AT-6,   AT-7,   AT-8  raporlarının 
hazırlanması, 

• Parselasyon     projesinin      ilan 
edilmek üzere askıya çıkarılması, 

• Projeye      yapılan       itirazların 
değerlendirilmesi, 

• Geçerli      nedenlere      dayanan 
itirazlara     konu     olan     hataların 
düzeltilmesi, 

• Parselasyon planlarının 
aplikasyonu için detay noktalarının 
sıklaştırılması, 

• Aplikasyon elemanlarının 
hesaplanması, 

• Çoğaltma işlemleri, 

• Yeni parsellerin hak sahiplerine 
gösterilmesi, 

• Tapuya tescil. 

Yukarıda sayılan işlerden, büro 
çalışması gerektiren ve en çok zaman 
alan işler; pafta alanlarıyla senet 
alanlarının karşılaştırılması, blok 
alanlarının hesabı, işletmelere ait parsel 
değer sayılanımı hesabı, çiftçi isteklerinin 
alınması ve parselasyon planlannın 
hazırlanması, projeye yapılan itirazların 
değerlendirilmesi, kabul edilen itirazların 
düzeltilmesi ve kanal ile sınır 
düzeltmelerinin yapılması işleridir (5). 

Bütün bu zaman alıcı işlemler, 
bilgisayar ortamında ve bir bilgi sistemi 
altında organize edilerek daha kısa sürede 
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tamamlanacakları gibi, bu sistemde daha 
optimum çözümlerin araştırılması 
yönünde her türlü analizleri yapmak, 
senaryolar oluşturmak ve sorgulamalar 
yapmak ta kolayca mümkün olacaktır. 

Arazi toplulaştırmasının çiftçilere 
optimum yararlar sağlayacak şekilde 
yapılması gerekir. Bunun için gereken 
şartlardan birisi, işletmelerin bloklara 
uzaklıklarının en kısa olması şartıdır. 
Bunun yanısıra, optimum çözümü 
bozmayacak şekilde çiftçilerin özel 
isteklerinin de mümkün olduğunca yerine 
getirilmesi gerekir. 

Örnek olarak, birbiriyle komşu olmak 
istemeyen işletmelere yeni dağıtım 
planında mümkünse yan yana yer 
verilmemelidir. Bütün bu şartların 
sağlanması için optimum çözümü verecek 
matematik modeller kurulur. Kurulan 
modellerin çözümü sonucunda, hangi 
işletmelerin hangi bloklardan yer alması 
gerektiği ortaya çıkar. İşletmelerin blok 
içerisinde nerelerden yer alacağı, komşu 
olup olmadıkları vs. gibi soruların 
çözümü de, blok bazında matematik 
modelden bağımsız olarak görsel şekilde 
yapılabilir. Toplulaştırma projelerinde, 
hangi işletmenin hangi bloktan yer aldığı, 
kimlerle komşu olduğu vb. akla 
gelebilecek soruların cevaplarının zaman 
kaybetmeden kolayca bulunabilmesi için 
arazi toplulaştırması bilgi sistemi 
kurulmalıdır. 

Bu çalışmada, bu maksada yönelik bir 
arazi bilgi sistemi kurulmuştur. Sistemde, 
toplulaştırma ile ilgili hesapların 
(parsellerin değer indekslerinin hesabı, 
yol uzunlukları hesabı vb.) yapılması da 
oldukça kolaydır. Bu özel amaçlar için 
ileride bahsedileceği gibi Avenue dilinde 
programlar yazılıp, sistemin kullanımına 

sunulmuştur. Yine, proje sonunda yapılan 
itirazların incelenmesi, varsa hataların 
giderilmesi, organize edilmiş verilerin 
kullanılmasıyla sağlıklı bir şekilde 
kolayca yapılabilecektir. 

Görüldüğü gibi, arazi toplulaştırması 
projelerinde, kurulacak bilgi sisteminin 
getireceği bir çok kolaylıklar vardır. 
Sistemin esnek olması, her türlü yeni 
verilerin eklenebilmesi ve farklı amaçlar 
için değişik veri organizasyonunun 
mümkün olması, sistemin ortaya 
çıkabilecek daha farklı sorunların 
çözümünde de kullanılabileceğini 
göstermektedir. Uygulamada kullanılan 
donanım ve yazılım; 

• i486-DX2-66  mikroişlemcili,   12MB. 
RAM, 420 MB disk ve   SVGA monitöre 
sahip PC, 

• Bir adet AO kalemli çizici, bir adet AO 
sayısallaştırıcı, 

• /  adet 300 dpi çözünürlükte,  renkli 
inkjet yazıc, 

• AutoCAD R12for Windows, 

• Coğrafi  bilgi sistemi yazılımı  olan 
ARCINFO ArcCAD yazılımı, 

• ARCINFO   ArcView,    coğrafi   bilgi 
sistemi yazılımı, 

• dBASE IV Veri tabanı yönetim sistemi 
yazılımı kullanılmıştır. 

Sayısallaştırma işlemi, AutoCAD 
R12'de yapılmış, grafik verilerin topolojik 
ilişkileri ArcCAD yazılımı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Toplulaştırma projesinde 
grafik olmayan veriler, güçlü bir veri 
tabanı yönetim sistemi olan dBASE IV 
yazılımı ile organize edilmiş ve dağıtıma 
esas arazi değerleri ve parsel alanları, 
girilen veriler kullanılarak veri tabanında 
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hesaplanarak elde edilmiştir. ArcCAD 
veri tabanının dBASE IV ile uyumlu 
olması nedeniyle, daha etkin bir sonuç 
alınmıştır. Konumsal analizler ve 
sorgulamalar ise ArcCAD veri tabanı ve 
kapsamlarını (coverage) sorgulayabilen 
ArcView yaz ı l ım ı  kullan ı larak  
yapılmıştır. 

UYGULAMADA 
KULLANILAN GRAFİK 
VERİLER 

Bu uygulamada; projeden önceki eski 
mülkiyet durumunu gösteren kadastral 
harita, toplulaştırma bölgesinin arazi 
indeks haritası  ve toplulaştırma 
sonrasında     oluşan     yeni      mülkiyet 

durumunu gösteren dağıtım planı, grafik 
veriler olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
nirengi ve poligon gibi kontrol noktalan 
da grafik veriler olarak organize 
edilmiştir. 

Kadastral harita ve indeks haritası 
sayısallaştırıcı kullanılarak 
sayısallaştınlmıştır. Dağıtım planı ise, 
eldeki verilerle arazi değerlerinin ve 
dağıtıma esas alanların hesaplanmasından 
sonra yapılan dağıtım sonucunda sayısal 
harita olarak üretilmiştir. Bu haritaların 
sayısallaştınlması işleminde, aynı 
özelliklere sahip olan konumsal varlıklar 
aynı katmanlarda toplanmışlardır. 

  

 

GRAFİK VERİLERİN 
TOPOLOJİSİNİN 
KURULMASI 

Grafik veriler arasındaki topolojik 
ilişkiler, CBS ortamına aktarılmış olan 
konum verilerinin,  bir  program 
yardımıyla bazı algoritmalar kullanılarak 
analiz edilmesiyle belirlenir. Bu amaçla, 
ArcINFO, ArcCAD vb.CBS yazılımları 
kullanılır. Bu çalışmada, grafik verilerin 
topolojik ilişkileri, ArcCAD yazılımı 
kullanılarak      belirlenmiştir.      Bundan 

sonraki bölümde, ArcCAD yazılımının 
özellikleri ve uygulamadaki grafik 
verilerin topolojilerinin nasıl kurulduğu 
anlatılacaktır. 

GRAFİK VERİLERİN 
TOPOLOJİLERİNİN ARCCAD 
ORTAMINDA KURULMASI 

ArcCAD' de belirlenen topolojik 
ilişkiler, bilgisayarın kayıt ortamına belirli 
formatlarda dosyalar şeklinde 
kaydedilirler. Kaydedilen bu verilerin 
karmaşıklığa girmemeleri için organize 
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edilmeleri ve birbirlerinden 
ayırdedilmeleri gerekir. Bunun için 
ArcCAD' de, theme adı verilen grafik 
olmayan katmanlar oluşturulur. Bu 
katmanlarda, bu katmana ait grafik 
verilerin topolojik ilişkileri ve geometrik 
özellikleri saklanır. Bu katmanlar, grafik 
olmayan verileri içerdiklerinden bunlara 
tematik katman (theme) denilebilir. 

ArcCAD1 de, tematik katmanların 
oluşturulmasından önce, hangi grafik 
verilerin hangi özelliklerde olmaları 
gerektiğine karar verilmelidir. Bunun için, 
oluşturulacak tematik katmanlarla ne tür 
analizlerin yapılacağı, kurulacak modelle 
hangi matematiksel hesaplamaların 
gerektiği vs. gibi amaçlar belirlenmelidir. 
Örnek olarak, yolları içeren bir grafik 
katmanla ilgili tematik katman 
oluşturulmak istendiği varsayılırsa; eğer 
proje sonucunda yolların yüzölçümü ile 
ilgili bilgiler gerekmiyorsa, bu yollar için 
oluşturulacak tematik katmanın özellik 
sınıfı "doğru (tine)" olabilir. Bu şekilde 
kurulacak topolojik ilişkiler sonucunda, 
yolları oluşturan grafik veriler doğru 
parçaları olacağından, alan hesabı 
yapılması söz konusu olamayacaktır. 
Bunun yerine, bu doğruların uzunlukları 
ve aralarındaki topolojik ilişkiler 
kaydedilecektir. Arazi toplulaştırması 
projelerinde yada imar uygulamalarında, 
düzenleme ortaklık payının hesabı için 

yolların yüzölçümlerinin bilinmesi 
gerekir. Bu durumda, yollan oluşturan 
doğru parçaları  uygun yerlerden 
eklenecek yeni doğru parçalarıyla kapalı 
alan şekline dönüştürülerek tematik 
katmanın özellik sınıfı "poligon" olarak 
tanımlanmalıdır. Böylece, yollar kapalı 
alanlar olacağından, yüzölçümleri 
hesaplanacak ve aynen parsellerde olduğu 
gibi poligon özelliklerine sahip 
olacaklardır. Burada unutulmaması 
gereken bir noktayı belirtmekte yarar 
vardır. Aynı projede, farklı isimlerin 
verilmesi kaydıyla, uygun grafik 
verilerden hem "doğru" hem de "poligon" 
türünde farklı katmanlar oluşturmak 
mümkündür. Bu özellik, sistemin 
sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçların 
karşılanması için genişletilebilir olduğunu 
göstermektedir. 

Uygulamada, kadastro parsellerinin 
alanları, yeni parsellerin alanları ile arazi 
indeks haritasındaki farklı indekse sahip 
alanların bilinmesi gerekmektedir. 
Nirengi ve poligon noktalarının 
konumlarına da aplikasyon aşamasında 
gerek duyulacaktır. Öyleyse, yukarıda 
gerek duyulan bu varlık sınıflan için, 
bunlann özelliklerini doğru şekilde temsil 
edecek olan özellik grupları seçilmeli ve 
buna göre topoloji oluşturulmalıdır. Bu 
çalışmada kullanılan theme ve özellik 
sınıfları tablo 3.'de gösterilmiştir: 

 

Bu tematik katmanlar ArcCAD1 de 
şöyle tanımlanır: Önce, grafik verilerin 

ıçenıuıgı AUIO^AU Kaımanı aıttıı naıe 
getirilir. Ekranda sadece bu katmana ait 
verilerin görüntülenmesi, ileride topolojik 



 

 

ilişkileri kurulacak geometrik şekillerin 
topluca bir defada seçilmesi kolaylığını 
sağlayacaktır. Aksi halde, eğer diğer 
katmanlara ait veriler de varsa, bunların 
teker teker seçilmesi gerekecektir. 

ArcCAD1 de tematik katman 
oluşturma ve topoloji kurma işlemleri şu 
sırayla yapılır: 

• Tematik katman oluşturulur, 

• Bu    katmanların    içereceği    grafik 
veriler seçilir, 

• Verilen    tolerans   sınırlarına   göre 
topoloji hataları incelenir, hatalar varsa 
giderilir, 

• Topoloji kurulur, 

« Poligon katmanları için etiket (label) 
noktaları oluşturulur, 

• Etiket    hatalarının    olup    olmadığı 
kontrol   edilir,    hata    varsa    düzeltilir 
topoloji     kurma      aşamasına      tekrar 
dönülerek aynı işlemler tekrarlanır, 

• Elde edilen öznitelik tablosuyla grafik 
verilere ait veri dosyaları ilişkilendirilir. 

Haritalar sayısallaştınlırken, bazı 
hatalar yapılmış olabilir. Örneğin, bir 
parselin kenarlarının bir noktada 
kapanması gerekirken, sayısallaştırma 
sırasında açık bırakılmış olabilir. Bir 
doğrunun son noktasının diğer bir 
noktanın tam üzerinde olması gerekirken, 
onu kesmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, 
topolojisi oluşturulmak istenen şekiller, 
topoloji kurulduktan sonra istenen 
özellikleri sağlayamazlar. Örnek olarak, 
aslında kapalı bir parsel olması gereken 
şekil, ilk ve son noktaları bağlanmadığı 
için   poligon   oluşturamaz.    O   zaman 

topoloji hatas*- oluşur. Bu nedenle bu tür 
hatalar giderilmelidir. 

Topoloji oluşturulduktan sonra, her 
varlığa etiket numarası verilir. Varlıklar 
ile öznitelikler arasındaki ilişkiler bu 
numaralar kullanılarak kurulur. Bu 
numaralar  veri  dosyas ında İD 
(identification) adı verilen kayıt alanına 
(item) yazılır. Program tarafından 
otomatik olarak oluşturulan bu alan 
themeadıID şeklinde isimlendirilir. 
Buradaki themeadı dosyanın ait olduğu 
tematik katmanın (theme' in) adıdır. Her 
parselin gerçekte bir ada ve parsel 
numarası vardır. Parsellerin gerçek 
numaralarıyla buna karşılık gelen etiket 
numarası ilişkilendirilirse, sözkonusu 
parsellere gerçek numaralarıyla ulaşmak 
mümkün olacaktır. Bu tür bir ilişkinin 
kurulabilmesi için ArcCAD yazılımı, 
USERID isminde boş olarak bir kayıt 
alanını da otomatik olarak oluşturur. Bu 
alan kullanılarak, parselle ilgili grafik 
olmayan tanımsal bilgilerin kayıtlı olduğu 
ver i  dosyas ı ,  graf ik  ver i ler le  
ilişkilendirilir. Aynı ilişkilendirme, 
doğrudan İD alanıyla da kurulabilir. 
Ancak bu durumda eğer yanlışlıkla etiket 
numaralarından biri değiştirilirse, veri 
işlemede hatalar ortaya çıkabilmektedir. 

GRAFİK OLMAYAN VERİ 
TABANININ KURULMASI 

dBASE IV, grafik olmayan verilerin 
saklandığı ve organize edildiği bir veri 
tabam yönetim sistemidir. ArcCAD veri 
tabanının kullandığı veri tabanı 
dosyalarıyla aynı formattadır. Yani 
dBASE veri tabam ArcCAD veri tabanı 
tarafından aynen kullanılabilmektedir. 

Daha önce de değinildiği gibi, 
dBASE IV programı, grafik olmayan veri 
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tabanlarının oluşturulması ve organize 
edilmesi yönünde, ArcCAD veri tabanına 
göre çok daha etkili olabilmektedir. 
dBASE' in sağladığı bu olanaktan 
yararlanarak güçlü bir grafik olmayan veri 
tabanı oluşturulması amacıyla bu 
uygulamada grafik olmayan veriler 
dBASE IV programıyla bilgisayara 
girilmiş ve hesaplar dBASE'de yapılıp 
veri tabanı en son halini aldıktan sonra, 
ArcCAD' in kullanımına sunulmuştur. 
dBASE IV te önce, oluşturulacak veri 
tabanında hangi bilgilerin hangi 
dosyalarda saklanacağı, kayıt alanlarının 
tipleri, kayıt uzunlukları ve indeks alanları 
tanımlanmalıdır. 

Arazi toplulaştırması projelerinde, 
mülkiyet bilgileri, maliklerin nüfus 
bilgileri, kadastro parselleri ve parsel 
değerleriyle ilgili bilgiler gerekmektedir. 
dBASE ile oluşturulan veri dosyalarının 
uzantıları .DBF ( Database file ) olur. Bu 
uzantı isimleri sayesinde, veri dosyalan 
diğer dosyalardan ayırt edilirler. 

Öncelikle yukarıda açıklanan gerekli 
bilgilerin kaydedileceği veri dosyalarının 
isimlerinin belirlenmesi gereklidir. Arazi 
toplulaştırması veri tabanının 
oluşturulması amacıyla yapılan çalışmada 
oluşturulan database (veri tabanı) 
dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde 
seçilmiştir: 

başka isimler de verilebilir. Ancak dosya 
isimlerinin, içerdikleri veri gruplarının 
özelliklerini çağrıştıracak şekilde 
belirlenmeleri yararlı olacaktır. Dosya adı 
en çok sekiz karakterden ve uzantısı da üç 
karakterden oluşur. (Windows 95 
sisteminde bu sınırlama ortadan 
kaldırılmıştır.). Bu aşamadan sonra, 
dosyalarda hangi alanların yer alacağının 
belirlenmesi gerekmektedir. Örnek olarak, 
malik bilgileri denince maliğin adı, 
soyadı, baba adı, sahip olduğu parseller, 
bu parsellerdeki hisseleri, vs. gibi bilgiler 
gereklidir. 

Parsel bilgileri olarak; parselin ada ve 
parsel numaralan, alanı, niteliği, 
bulunduğu köy ve ya mahalle vs. gibi 
bilgiler sayılabilir. Parsel değerleri ise, 
arazi toplulaştırması için toprağın belli 
kriterlere göre değerini yansıtan değer 
indeksleridir. Bu değer indeksleri, ait 
olduğu parsel bilgilerinin de yer aldığı bir 
dosyada saklanacaktır. Bu dosyada, yine 
parsellerin ada ve parsel numaralan, 
toplulaştırmaya giren alanları, 
kamulaştınlan alan miktarları, dağıtıma 
esas indeks değerleri, işletme numarası 
vs. gibi bilgilerdir. 

dBASE '  de  kay ı t  a l an la r ı  
isimlendirilir. Ada, parsel, adı,...., adres 
isimleri sırasıyla; ada, parsel, adı, ......  , 
adres bilgilerinin kaydedildiği kayıt 
alanlarının isimleridir. Alan isimleri de 
belirlendikten sonra, bu alanda yer alacak 
olan bilgilerin tipleri ( karakter, string, 
sayısal, mantıksal vs. ), kayıt uzunluklan 
ile indekslenecek alanlar belirlenmelidir. 

Alan uzunlukları seçilirken, bir 
alanda yer alabilecek maksimum 
uzunluklu bilgi göz önüne alınmalıdır. 
Bunun yanısıra, alanlardan oluşan bir 
kaydın  toplam  uzunluğunun  da  ikinin 
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Database      dosyalarının      isimleri 
keyfidir. Yani yukarıdaki isimler yerine




