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BÖLÜM 1

1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

1.1 GİRİŞ

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafik bilgilerin saklanma ve işlenmesinde kullanılan

bilgisayar  tabanlı  sistemlerdir.  Son  yirmi  yıldan  beri  hızla  gelişmekte  olan  bu  teknoloji

günümüzde coğrafik bilginin etkin kullanımı için gerekli bir araç olarak kabul edilmektedir.

CBS teknolojisindeki yeni ve hızlı gelişme, coğrafik bilgi kullanıcılarını bu teknoloji

konusunda bilgilendirme yönünden bir zorunluluk ortaya çıkarmıştır. Özel ve kamu sektöründeki

yöneticiler,  CBS teknolojisi  ile ilgilenmeye başlamışlardır.  Öte yandan politikacılardan, CBS

teknolojisi  kullanarak harita bilgilerini  sayısal  formata dönüştüren programlar talep edilmeye

başlanmıştır. Coğrafik bilgiyi kullanan öğrenci ve eğitimcilerin, yaptıkları analizlerin genişlik ve

derinliğini artıran CBS teknolojisine geçişleri gün geçtikçe artış göstermektedir.

CBS teknolojisi, coğrafik bilginin daha sistematik biçimde ve daha geniş disiplinleri

kapsayan bir kitle tarafından kullanılması açısından önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

Bununla birlikte, CBS teknolojisinin coğrafik bilgiyi işleme kolaylığı aynı zamanda önemli bir

zorluk da yaratabilmektedir. CBS teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcılar

yada coğrafik bilginin yapısı gereği, geçerli analizler kadar geçersiz analizlerin de yapılması söz

konusu olabilmektedir. CBS teknolojisinin kullanıcılar, yöneticiler ve karar vericiler tarafından

daha iyi anlaşılması, teknolojinin uygun kullanımı açısından çok önemli olmaktadır. Bu kitap

CBS teknolojisi kullanmaya gereksinim duyan ancak bilgisayar tabanlı coğrafik bilgi konusunda

daha önce yeterli bilgi ile donatılmamış kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, CBS'nin

temel prensipleri ve yetenekleri konusunda bilgi vermektedir.

Kitabın  birinci  bölümü,  CBS'nin  başarılı  biçimde  kullanıldığı  uygulama  alanlarını

içermektedir.  Bu bölümde; Tarım, Orman ve Yerel Yönetim uygulamalarına ilişkin örnekler

yeralmaktadır. Örnek uygulamalarda çok ayrıntıya girilmemiş, CBS uygulamalarının tanımları

ile  yetinilmiştir.  Kitapta,  Tarım  ve  Ormancılık  konularının  yanısıra,  daha  az  karşılaşılan

uygulamalara  ilişkin  örnekler  de  ayrıca  gösterilmiştir.  Daha  ayrıntılı  bilgiler  kitapta

yeralmaktadır.

1.2 CBS'NE GENEL BAKIŞ

Bir CBS, coğrafik konumu önemli olan obje ve olaylara ilişkin bilginin toplanması,

saklanması  ve  analizini  içerecek  biçimde  düzenlenmektedir.  Örneğin  herhangi  bir  yangın

istasyonunun konumu yada toprak erozyonunun en şiddetli olduğu yörelerin belirlenmesi gibi

hususlar  bu  bilginin  kullanımında  anahtar  değerlendirmeleri  oluşturmaktadır.  Her  durumda

olayın ne olduğu ve nerede olduğu gözönüne alınmalıdır.
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Coğrafik  bir  bölgeye  refere  edilmiş  olan  bilginin  elde  edilmesi  ve  analizinde,  veri

miktarı elle işlenemeyecek kadar çok olduğunda CBS sisteminin gücü en önemli parametreyi

oluşturacaktır. Böyle bir durumda çok sayıda ve hatta binlerce özellik ve bu özelliklerin herbirisi

ile  yada  bölge  ile  ilgili  yüzlerce  faktör  sözkonusu  olabilir.  Tüm  bu  veriler;  haritalar,  veri

tabloları,  isimler  ve adresler biçimde düzenlenmiş  olabilir.  Çok büyük hacimli  verilerin  elle

idaresi çok güç olabilmektedir.  Elle yapılan yöntemler kullanarak çok pahalıya,  fazla zaman

kaybına  neden  olabilecek  yada  pratik  olarak  gerçekleştirilmesi  mümkün  olmayan  analizler,

verilerin CBS sistemine girilmesi durumunda çok kolay biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

CBS'in çeşitli uygulamalarına ilişkin aşağıdaki örnekler verilebilir:

*Faktörlerin uyumunun belirlenmesi, örneğin belirli bir toprak ve bitki çeşidine sahip

alanların,  şehirlerde  yüksek suç  oranlarına  sahip  yörelerin  yada  düşük gelir  düzeyine  sahip

bölgelerin ortaya konulması,

*Coğrafik bilginin güncelleştirilmesi, örneğin en son orman açmalarını gösteren orman

haritalarının  yada  en  son  tarımsal  alanların  yerleşim  yerlerine  dönüştürülmesini  gösteren

haritaların yapılması,

*Belediye hizmetlerinin düzenlenmesi, örneğin bakım hizmetlerinin programlanması,

polis görev alanlarının belirlenmesi vb.

Bu teknolojinin analitik gücü olmasına rağmen, diğer sistemlerde olduğu gibi bir CBS

kendi başına bir  anlam ifade etmemektedir.  CBS bir bütünlük içerisinde yer almalıdır.  CBS

uygulamasından  sorumlu  insanlara,  tesislere  ve  ekipmana  ilişkin  bir  organizasyon  mevcut

olmalıdır. Daha ötesi organizasyon, diğer organizasyonlarda olduğu gibi yetkili ve yaptırımcı

(emir sahibi) olmalıdır. Ayrıca bu emri uygulayacak kaynaklara sahip olması gerekmektedir.

Kuramsal  bir  bütünlük  içinde  olmadığında  CBS için  önemli  düzeyde  bir  yatırımın

yapılması  anlamsız  olacağı  gibi,  tesisin  kimin  tarafından  kontrol  edileceği,  ya  da  başarı  ve

başarısızlığa kimin karar vereceği belirsizleşir.

Son olarak, GIS teknolojisi, bir kullanıcı ya da müşteri tarafından yararlanılacak bilgiyi

üretmek için kullanılır. Bu müşteri bir kişi ya da bir grup olabilir. Kamu ya da özel sektör için bir

organizasyonun temsilcileri yada kamuoyundan herhangibir kişi olabilir. Daha önemlisi, müşteri

tarafından  talep  edilen  bilgi,  CBS'nin  içinde  fonksiyon  görebileceği  temel  bir  bütünlüğü

oluşturabilir.  Müşteriye  yararlı  olması  için,  bilginin  doğru  türden ve  iyi  kalitede  olması  ve

müşteriye doğru zamanda ulaşması önemlidir. CBS içinde bilgi 2 temel formda verilmektedir:

1. Haritalar         

2. Tablolar

Örneğin,  bir  harita,  belirli  bir  arazi  kullanım faaliyetinin  nerede  meydana geldiğini

gösterebilmelidir. Öte yandan ne kadar kaynağın mevcut olduğuna dair bilgi tablo halinde verilir.

Örneğin bir ormandaki kerestenin miktar ve türü, ağaç türlerine göre bir tablo ile verilebilir.

Sonuçta  bir  CBS'nin performansına,  bilgiyi  kullanacak  kişi  yani  müşteri  tarafından

2X



karar verilir.

CBS temel olarak bir organizasyon içerisinde yada organizasyon arasında bilgi akışını

değiştirir. Bu değişim teknik olmaktan daha çok organizasyoneldir. CBS çok daha hızlı bilgi

üretebilir daha yüksek haritalama standartları sağlayabilir ve çok daha doğru veri saklayabilir.

Ancak organizasyonda daha temel olan bu bilgiye kimin ulaşacağı ve bu bilginin analizi  ve

dağıtımında bu kişilerin hangi güce sahip olacaklarıdır. Örneğin, belediye halk işleri bölümü,

şehir  suyu  ve  kanalizasyon  haritalarına  sahip  olabilir.  Bu  durumda  verinin  kalitesinden  ve

kontrolundan sorumludur. Herhangi bir bölüm, halk işleri bölümünün sahip olduğu bu haritaları

isteyebilir. Sonuç olarak halk işleri bölümü, diğer bölümlerde yürütülen faaliyetler  konusunda

bilgi sahibi olmalıdır.  Mühendislik bölümünün haritaları  talep ederek,  halk işleri  bölümünün

şehirde yürütülen  inşaat  faaliyetlerinden  haberdar  olmasını  sağlaması  resmi  bir  yol  değildir.

Bununla beraber  eğer bir  CBS'e veri  doğrudan (on-line)  olarak gelmeye başlarsa halk işleri

bölümünün  veri  iletimi  ve  kullanımı  konusunda  kontrolu  ortadan  kalkabilir.  Bu  durumda

herhangi  bir  bölüm,  halk  işleri  bölümünün  bilgisi  olmaksızın  haritaları  kullanabilir.  İnşaat

sektörü hakkındaki  informal  bilgi  akışı  durabilir  ve bilginin  kontrolu  halk işleri  bölümünün

elinde olmaktan çıkar.
Kendi içlerinde bu organizasyonel değişiklikler, ne iyidir ne de kötüdür. Eğer değişiklikler, 
önceden belirlenebiliyorsa, uygun bir yönetim kontrolu bulunabilir. Bir organizasyonun CBS 
yönünden ihtiyaçlarını karşılamak için organizasyondaki bilgi akışını açık olarak tanımlamak 
gerekmektedir. En önemli bilgi akışlarının çoğu şebekeler arasında oluşur. CBS sisteminin 
uygulanması ile bu informal bilgi akışı bozulabilir. Bilgi kontrolu ve akışı ile ilgili bilgiler, 
geniş olarak CBS uygulanması bölümünde verilecektir. Aşağıda
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BÖLÜM 2

2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

2.1 GİRİŞ

En  eski  medeniyetlerden  beri  haritalar,  yeryüzüne  ilişkin  bilgiyi  resim  şekline

dönüştürmek  için  kullanılmıştır.  Denizciler,  yeryüzü  gözlemcileri  ve  haritaları,  coğrafik

şekillerin mekansal dağılımını göstermek amacıyla kullanmışlardır. Arazi gözlemleri ve harita

yapımı Roma İmparatorluğunun önemli işlevlerinden olmuştur. İmparatorluğun yıkılması ile

gözlem ve harita yapımcılığı da gerileme göstermiştir. 

Avrupa  ancak  18.  yüzyılda  hükümetler  arazilerinin  kullanımını  planlama  ve

kaydetme yönünden bir araç olarak haritalamanın değerini anlamışlar ve bundan sonra harita

yapımcılığı  yeniden yükselme göstermiştir.  Tüm ülkelerin  kendi  arazilerinin  haritalanması

için  ulusal  enstitüler  görevlendirilmiştir.  Arazinin  topografik  yapısını,  milli  ve idari  birim

sınırlarını  gösteren  genel  amaçlı  haritalar  üretilmiştir.  Doğal  kaynaklara  ilişkin  çalışmalar

geliştikçe,  jeoloji,  jeomorfoloji,  toprak  ve  bitki  örtüsü  gibi  oluşumlara  ilişkin  mekansal

dağılımı gösteren tematik haritalar kullanılmıştır. 

Yirminci yüzyılda, bilim ve teknolojinin gelişme hızı artmıştır. Bu artış, daha büyük

hacimli coğrafik verinin harita formunda daha çabuk ve doğru olarak ifade edilmesini zorunlu

kılmıştır.  Hava  fotografı  ve  uydulara  dayalı  uzaktan  algılama  gibi  keşif  teknolojilerinin

gelişmesi ile,coğrafik veri üretiminde, daha geniş çaplı kullanımda ve daha gelişmiş analiz

tekniklerinin  ortaya  çıkarılmasında  bir  patlama  yaşanmıştır.  Coğrafik  veri,  halen,  analiz

edilebildiğinden daha yüksek bir hızla üretilmektedir. 

Coğrafik  veri,  geleneksel  olarak  harita  formunda  sunulmaktadır.  Bilgisayarlar

kullanıma girinceye  kadar,  coğrafik veri  noktalar,  hatlar  ve alanların  bir  kağıt  ya da film

üzerinde belirtilmesi ile ifade edilmekte idi. Veri, semboller, tekstürler ve renkler kullanılarak

kodlanmakta ve daha sonra bunlar harita lejantında yada ilave bir yazıda açıklanmakta idi.

Harita ve onun dökümanı, coğrafi veri tabanını oluşturmakta idi. 

Doğal  kaynaklara  ilişkin  tematik  haritaların  kullanımı,  gözlemleri  kaydetmek  ve

sınıflandırmak  için  bir  envanter  aracı  olarak  kullanılmıştır.  Analiz  metodları  temel  olarak

kaliteye yönelik olmuştur. Bu, harita bilgilerinin çağrılması ve analizinin esas olarak görsel

yorumlamaya  ve  harita  verilerinin  sezgi  yolu  ile  analizi  anlamına  gelmektedir.  Kantitatif

harita analizleri, uzaklıkları ölçmeye yarayan bir ölçek ve gridler yardımı ile ya da alanları



ölçen  bir  Planimetre ile  yapılabiliyordu.  (Planimetre,  mekanik  ya  da  elektronik  özellik

taşıyan  bir  aygıttır.  Ölçülecek  bölgenin  sınırları  üzerinde  yürütülerek,  sözü  edilen  alan

mekanik ya da elektronik hesaplayıcılar tarafından bulunur). Çok sıkıcı ve yavaş bir işlemdir. 

A2 sayıdaki  veri  geri  çağırmak  ya  da  birkaç  elemente  ilişkin  mekansal  ilişkileri

düzenlemek konusunda nisbi olarak kolay yaklaşımlar olan yukarıda sözü edilen metodları

çok  sayıda  veri  söz  konusu  olduğunda,  atıl  kalmışlardır.  Ancak  1970’li  yıllarda  sayısal

bilgisayarların kullanıma sunulması sonucunda, mekansal veriyi üstlenecek bu teknoloji ileri

bir atılım yapmıştır.  Büyük hacimli coğrafi  veriyi analiz edebilmek için bilgisayara dayalı

coğrafi bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Fiziki  haritanın  üretimi  nisbi  olarak  kolaydır  ve  bir  arada  ve  hemen  ulaşılabilir

durumda  önemli  miktarda  veriyi  depolamaktadır.  Ancak  çok  sayıda  kısıtı  bulunmaktadır.

Haritayı oluşturmak için kullanılan veri çoğu kez genelleştirilmektedir. (Diğer bir deyişle veri

daha  az  ayrıntılı  olarak  sunulmalıdır).  Bu  haritanın  kolaylıkla  okunması  amacıyla

yapılmaktadır. Harita ölçeğine göre geniş olan alanlar bir seri harita ile ifade edilmektedir.

Harita sınırları ve ilgili alanlar çakışmadığında problemler ortaya çıkmaktadır. Çoğu kez bu

problemler kullanılmakta olan harita alanına en iyi  çakışmayı sağlayacak şekilde haritaları

uydurmak sureti  ile çözümlenmektedir.  Bazı kritik uygulamalar için yeniden çizim gerekli

olabilir. 

Bu  haritanın  güncelleştirilmesi  pahalı  bir  işlemdir.  Yapılacak  değişiklikler  için

haritanın film masterleri elle düzenlenmeli ve harita yeniden basılmalıdır. Sonuç olarak fiziki

harita nisbi olarak statik bir doküman olmaktadır. Bu fiziki haritadan küçük miktardaki bilgiyi

elde etmek nispeten daha kolay olmaktadır. Ancak geniş hacimli bilgilerin elde edilmesi ve

farklı haritalardan elde edilen mekansal bilginin biraraya getirilmesi pahalı ve zor bir işlem

olmaktadır. 1960 ve 1970’li yıllarda coğrafi veri gruplarının değerlendirme gereksinimi fark

edilmiştir. Örneğin; toprak, arazi kullanımı ve arazi bitki örtüsü ve idari arazi bölümleri gibi

çok çeşitli verinin çevresel etki değerlendirme gibi analizler için hızlı ve doğru bir biçimde

entegre edilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Çeşitli coğrafi veri gruplarının hızlı ve doğru

bir  biçimde  analiz  edilmesi  daha  etkin  bir  planlama  için  bir  gereksinim  olarak  kabul

edilmiştir. 

Veri entegrasyonu, fiziki haritaların kullanımı ile yapılabilir. Harita bilgisi, saydam

kopyaların bir ışıklı  masa üzerine yayılması ve faktörlerin tekrarlanma analizlerinin görsel

olarak yapılması ile bir araya getirilmekte ve entegre edilmekte idi.  Daha sonra arzu edilen

faktörlere sahip bu alanlar ayrı bir saydam üzerine sınırları çizilerek birbirinden ayrılmakta

idi. Bu saydam haritalar genellikle hem farklı kaynak haritaları harita tabanına transfer etmek



için ve hem de belirli bir planlama için farklı kısıt seviyelerini temsil eden çeşitli gri tonlarına

sahip her haritayı kodlamak için yeniden çizilmekte idi. Ancak bu işlem zaman alıcı idi. 

Kuzey Amerika’da,  ilk  işlevsel  bilgisayar  tabanlı  CBS sistemleri  1960’lı  yılların

ortalarında  başlamıştır.  Kanada  Coğrafi  Bilgi  Sistemi  (CGIS)  Kanada  Federal  Hükümeti

tarafından ve Newyork Eyaleti  Arazi  Kullanım ve Doğal  kaynaklar  Envanter  Merkezi  ise

New York eyaleti tarafından desteklenmekte idi. Her iki kuruluş aynı zamanda geliştirilmişti.

Her iki sistemde hava fotografları yanında mevcut haritaları da harita kaynak bilgisi olarak

yoğun biçimde kullanıyordu. Tarım, ormancılık, yaban hayatı, topraklar ve jeoloji gibi bilgi

katmanları  ele  alınmış  bulunmakta  idi.  Haritalardaki  coğrafi  bilgi  daha  sonra  bilgisayar

analizleri  için  sayısal  forma  dönüştürülüyordu.  Gelişmeler  1960’lı  yıllarda  başlamasına

rağmen, bilgisayar teknolojisinin kullanımına uygun hale gelmesi nedeniyle  bu sistemlerin

bilgisayara dayalı bölümleri 1970’lerin başları fonksiyonel bir nitelik kazandı. Kaynak bilgi

elde etme yönünde fonksiyonel CBS sistemlerindeki bu erken uygulamalar teknik yeniliklerin

gelişimini  hızlandırmıştır.  Bu  sistemler  aynı  zamanda  geniş  kapsamlı  coğrafi  bilgi

sitemlerinin yaratılması ve işletilmesi konusunda çok yararlı deneyim sağlamışlardır. 

1960’lı  yılların  başlarında  Harvard  Grafik  Laboratuvarı  bilgisayar  tabanlı  harita

analiz programlarının geliştirilmesi konusunda en faal araştırma grubu olmuştur. Bu konuda

geliştirilen  ilk  programlar  SYMAP, GRID ve IMGRID üst üste çalıştırma işlemlerini  elle

uygulanan yöntemlerde olduğu gibi ancak çok daha hızlı ve esnek olarak gerçekleştirmek için

oluşturulmuştur.  Son yirmi yıldan beri  bilgisayar teknolojisindeki hızlı  gelişme bilgisayara

dayalı  coğrafi  bilgi  sistemlerinin,  ilk  kurulan  sistemlerden  günümüzde  kullanılan  tam

teşekküllü CBS sistemlerine gelişmesini sağlamıştır 

Analiz hızındaki miktara bağlı olan artış, coğrafi bilgi analizinin ulaşabileceği yolları 
değiştirmede imkanlar yaratmıştır.



BÖLÜM 3

UZAKTAN ALGILAMA

3.1 GİRİŞ

Çok  eski  zamanlardan  beri  insanlar  herhangi  bir  bölgedeki  yüksek  noktaları,

aşağılarda kalan toprakları gözetlemek için kullanmışlardır. Buralardan yörenin “kuşbakışı”

dediğimiz bir görünümüne sahip olmuşlar, bu “bilgi” yi yöreyi incelemek ve değerlendirmek

amacıyla kullanmışlardır. Amaçlar; iyi avlanma,bölgeden kolay geçiş veya düşmana en iyi

saldırı planı hazırlamak vs. olabilir. Bir arazi parçası hakkında yüksekçe bir noktadan bilgi

edinmenin  avantajları  oldukça  eski  zamanlarda  fark  edilmiştir.  Bugün “uzaktan  algılama”

olarak  isimlendirdiğimiz  teknik  de  “uzaktan  bilgi  toplamaktan  başka  bir  şey  değildir.

“Uzaktan” genellikle,  “bir kişinin ulaşabileceğinden veya dokunabileceğinden daha uzakta,

mesela onlarca veya yüzlerce metre veya yüzlerce km olabilir. Bu şekilde derlenmiş verilere

“uzaktan algılanmış” veriler denmektedir.

Günümüzde  doğal  kaynakları  haritalama  işlemleri  çoğunlukla  uzaktan  algılama

yöntemleriyle  yapılır.  Hava fotoğrafları  [uçaklardan alınan  yeryüzü fotoğraflarına  bu isim

verilir]  hemen  hemen  bütün  topografik  haritaları,  arazi  kullanım  ve  toprak  haritalarını

hazırlamada kullanılmıştır.  Daha yakın zamanlarda  uçaklardan  radarla  algılama ve tarama

verileri ve uydu görüntüleri de haritalama çalışmalarında kullanılmışlardır. Hava fotoğrafları

ayrıntılı  kent  haritalarını  hazırlamakta  da  çok  yararlı  olmuşlardır.  Belediyeler  hava

fotoğraflarından  kayıtsız  inşaat  ve  diğer  gelişme  alanlarını  takipte  yararlanmışlar  ve  elde

edilen ek vergiler, uzaktan algılamaya yapılan yatırım ve masrafları fazlası ile karşılamıştır. 

Uzaktan algılama teknikleri, ölçüm değerleri ve bilgileri elde etmede, arazi şekil ve

niteliklerine  ait  ölçüm  ve  belirlemelerde,  topografik  haritalar  için  eş  yükselti  eğrilerini

oluşturmada kullanılır. Uçaklardan yapılan gama ışıması ve manyetik alanları ilgili uzaktan

algılamalar  jeolojik  keşif  ve  haritalamalarda  alışılagelmiş  olarak  kullanılmaktadırlar.

Günümüzde, uydu temelli ileri  ölçüm ve görüntüleme sistemleri,  zaman içinde değişmekte

olan  ve  alan  olarak  çok  geniş  alanlardaki  olay  ve  oluşumları  sürekli  şekilde

gözlemleyebilmektedirler.

Meteorolojik uydular hem yer yüzeyine ait hem de yüzeyden farklı yüksekliklerdeki

sıcaklık  ölçümlerini  gerçekleştirebilmektedir.  Deniz  yüzeyi  sıcaklık  dağılım  bilgilerinden,

akıntıların yerleri ve yönleri, balıkçılık açısından önemli bölgeler belirlenebilmektedir. Uydu



sistemleri,  deniz  yüzeyine  yakın  derinliklerdeki  klorofil  yoğunluğu  gibi,  balık  stoklarının

bağlı olduğu önemli belirleyicileri  ölçmede kullanılırlar.  Aynı yöntemlerle ürün durumları,

büyüme mevsimlerinde düzenli aralıklarla ölçülebilmekte, sorunlu alanlar belirlenmekte, ürün

miktarları  (rekolte)  tahmin  edilebilmektedir.  Kısacası  uzaktan  algılama  sistemleri,  geniş

alanlar hakkında hızlı ve uniform olarak sayısal veriler sağlama kapasitesini ve diğer başka bir

şekilde takibi mümkün olamayacak olay ve süreçleri gözlemleme kolaylığını  sunmaktadır. 

Geniş kapsamlı kullanım olanaklarına karşılık, uzaktan algılama tekniklerinin çoğu

coğrafi  bilgi  kullanıcılarına  yabancıdır.  Bu bölümde uzaktan algılama ile  ilgili  kavram ve

tanımlar kısaca gözden geçirilecektir. Burada vurgulanacak olan özellik, ölçümleri sağlayan

algılama  (duyaç)  sistemlerinin  özellikleri  veya  çalışma  prensiplerinden  çok  coğrafi  bilgi

üretmede uzaktan algılama tekniklerinin rolü olacaktır. Bununla birlikte uzaktan algılama ile

elde  edilmiş  bilgilerin  nasıl  kullanılabileceğini  kavramada,  bu  verilerin  neyi  nasıl  temsil

ettikleri konusunda bazı temel bilgilere gereksinim vardır. Hava fotoğrafları, çeşitli ülkelerde,

görevli kamu kurumlarından veya belediyelerden veya hava fotoğrafı şirketlerinden kullanıcı

isteklerine  uyan veya ona yakın özelliklerde  elde  edilebilmektedirler.  Türkiye’de  ise  hava

fotoğrafları ücreti karşılığı  ve gerekli kurallar içinde alınabilecek kullanım izni sonrasında,

Harita Genel Komutanlığından temin edilebilirler. Uydu görüntüleri ise ticari olarak bu tür

uydular  işleten  yabancı  firmaların  Türkiye  temsilciliklerinden  ücret  karşılığı  temin

edilebilmektedirler. 

3.2 UZAKTAN ALGILAMA’NIN KISA TARİHÇESİ 

Uzaktan algılamanın gelişimi hava fotoğrafçılığı ile başlamıştır. İlk hava fotoğrafları

1860’lı  yılların  başlarında  balonlardan  alınmıştır.  Hava  fotoğrafları  ilk  askeri  amaçlı

kullanımları ise Amerikan iç harbi dönemlerine rastlamaktadır. 1862 yılının Haziran ayında

Birleşik  Hava  Kuvvetleri  tarafından  alınan  fotoğraflar  Richmand  savunmasını  incelemek

amacı  ile  kullanılmıştır.  1900’lü  yılların  başlarında  fotoğraf  teknolojisi,  daha  küçük

makinaların, daha hızlı mercek ve filmlerin kullanımına uygun hale gelmesi noktasında bir

gelişme göstermiştir. Fotoğraflar; uçurtmaları ve hatta güvercinleri platform olarak kullanmak

sureti  ile başarı  ile elde edilmiştir.  Ancak hava fotoğraflarının pratik hale gelebilmesi  için

gerektiğinde  kameranın  pozisyonu  ayarlayabilmek  için  yönlendirilebilir  bir  platforma

gereksinim duyulmuştur. Bu platform pilotlu bir uçakla sağlanmıştır. 

Wilbur Wright 1909 yılında uçaktan ilk fotoğrafları almakla önem kazandı. Kısa bir

süre sonra İngiliz uçuş okullarında eğitilen Alman uçan talebeleri hava fotoğrafları çekmeye



başladılar. Birinci dünya savaşının başlarında hava fotoğrafçılığı kullanımda değildi. Savaş

süresince, askeri otoriteler bu yeni teknolojiyi kullanma konusunda başlangıçta isteksizdiler.

Ancak  yarı-resmi  fotografik  görevler  Alman  arazilerinde  askeri  tesislere  ilişkin  hava

fotoğrafları üreterek otoriteleri kısa sürede ikna edebildiler.

Foto-yorumcular  savaşta  tüm  ülkelerce  “silahlı  kuvvetlerin  gözü”  olarak  kabul

edildiler. Hava fotoğraflarının kullanımı askeri taktikler konusunda önemli bir etkiye sahip

oldu.  Maket  ve  kamuflaj  tekniklerinin  kullanılması  halinde  bile  askeri  bilgi  hava

fotoğraflarından  saklanamıyordu.  Belki  de  bundan  da  önemlisi,  foto-yorumcuların  hava

fotoğraflarındaki  bilgiden  yararlanarak  düşman  faaliyetlerine  tahmin  etme  yeteneğini

kazanmış olmaları idi. Vagonlarda yada mühimmat araçlarında taşınan ekipman miktarları,

yeni  demiryolu  ve  sağlık  tesisleri  inşaatları  ve  diğer  göstergeler  üzerinde  çalışılarak

planlamada  alınacak  önlemler  konusunda  yardımcı  olacak  nitelikte  askeri  faaliyetleri

zamanında  ve  doğru  olarak  tahmin  edebiliyorlardı.  Çeşitli  bağımsız  etmenleri  göz  önüne

alarak yorumcular doğrudan belirtilmeyen sonuçları ortaya çıkarılabilmektedirler. Bilgi elde

etmek  için  çoklu  göstergelerin  bu  şekildeki  kullanımı  bilginin  yakınlaştırılması  olarak

adlandırılmaktadır. Bu, uzaktan algılama ile elde edilmiş tüm veri formalarının etkin şekilde

yorumlanmasının esasını oluşturmaktadır. 



VERİ GİRİŞİ VE ÇIKIŞI

4.1 GİRİŞ

CBS'nin  kullanışlı  olması  için  etkili  bir  şekilde  bilgi  kabul  edebilmeli  ve

üretebilmelidir. CBS'nin dışarıdaki dünyayla haberleşmesi veri girdi/çıktı işlevleriyle sağlanır.

Geçmişte CBS kurulduğunda hemen hemen bütün veri özellikle sayısal şekle dönüştürülür ve

sisteme özgü bir formatla yapılandırırdı. Son geçen beş yıl zarfında standard sayısal coğrafik

veri setleri daha yaygın hale geldi. Tarama gibi otomatik veri dönüştürme metodları iyileştirildi

ve doğrudan sayısal dosya üreten sayısal veri toplama metodları kullanılabildi. Örneğin sayısal

uydu görüntülerinden doğrudan doğruya CBS uyumlu veri setleri iletilibildi. Bu şekilde hem

hızlı hem de ekonomik olarak hem bölgesel hem de bütünsel ölçüde büyük ve eksiksiz veri

tabanları oluşturulabildi.

Çıktı  teknolojisinde  de  hızlı  gelişmeler  görülmüştür.  Fotoğraf  veya  kağıt  üzerine

renkli  çıktı  alan  cihazların  fiyatı  büyük  ölçüde  düşmüştür.  Renkli  grafik  terminallerinin

performansı,  cihazın  içine  ilave  edilen  büyük  hesaplama  gücüyle  artmıştır,  çünkü  ekranda

görüntülenen  grafiklerin  büyük  bir  kısmı  CBS  yazılımını  koşan  bilgisayar  yerine  grafik

cihazının donanımı tarafından yapılmıştır.

Her CBS kurulurken, bazı kendine özgü gereksinimleri olacaktır. Her duruma en iyi

uyacak bir yaklaşım veya cihaz yoktur. CBS giriş ve çıkış gereksinimleri tanılamaktan amaç

arzu  edilen  randıman  ve  kaliteyi  sağlayacak  metod  ve  teçhizat  karışımını  saptamaktır.  Bu

bölümde, bir CBS ortamında veri girişini ve çıkışını sağlayan belli başlı metodlar ve mevcut

sayısal coğrafik veri kümeleri özetlenmektedir. 

4.1.1 VERİ GİRİŞİ

Veri girişi, veriyi bilgisayarca okunabilir şekle çevirme ve CBS veri tabanına veriyi

yazma yöntemidir. CBS kurulmasında belli başlı dar boğazlardan birisi genellikle veri girişidir.

Veri tabanının kurulmasının ilk masrafı genelde CBS yazılım ve donanım masrafının 5 ila 10

katıdır. CBS'nin işletim'in işletimi için hassas ve iyi dokümanlandırılmış bir veri tabanı kritik

önem taşır. Tam doğru bilgi ancak dayandığı veriler tam doğruysa üretilebilir. Veri kalitesini

tanımlayan yazılı bilgiler verinin özel amaçlı bir uygulama için uygunluğunu kestirebilmek için

gereklidir.  Veri  kalitesi  bilgisi,  sınıflandırma  doğruluğunu,  bütünlüğünü,  veri  toplama  ve

çevirmede kullanılan yöntemi, veri toplama tarihini ve konum, doğruluğunu içerir. Veri kalitesi



5. bölümde tartışılmaktadır.

CBS'ne girilen  veri,  konum verisi  ve ilgili  nitelik  verisi  olmak üzere  iki  çeşittir.

Konum  verisi  coğrafi  özelliklerin  coğrafik  yerlerini  tanımlar.  Noktalar,  çizgiler  ve  alanlar

sokak, göl veya orman alanı gibi coğrafik özellikleri tanımlamakta kullanılır. Konumla ilgili

nitelik verisi ise sokağın ismi, gölün tuzluluğu veya orman alanğndaki ağaçlarìn cinsleri gibi

tamamlayıcı  bilgilerdir.  Veri  girişi  esnasında  konum ve nitelik  verisi  bir  arada girilmeli  ve

doğru bir şekilde bağlanmalıdır  (yani nitelikler anlattıkları  coğrafi bilgilere mantıksal olarak

bağlanmalıdır).  Veri  kalite  standartlarına  uygunluk  bazı  sağlama  yöntemleriyle  kontrol

edilmelidir.

Bir  CBS'de  genellikle  klavyeden  giriş,  koordinat  geometrisi,  elle  sayısallaştırma,

tarama ve mevcut  sayısal dosyaların girişi  olmak üzere beş çeşit  veri  giriş sistemi bulunur.

Klavyeden  giriş,  ismiyle  de  anlaşılacağı  üzere  verinin  bir  bilgisayar  terminalinden  elle

girişinden ibarettir.  Nitelik  verisi  genellikle  klavyeden girilir.  Konum verisi  ise  çok seyrek

olarak bu şekilde girilir.  Koordinat  geometrisi  yöntemlerinde  (COGO) genellikle  klavyeden

girilir. Bu verilerden konum özelliklerinin koordinatları hesaplanır ve CBS uyumlu veri dosyası

yaratılır.

Elle sayısallaştırma haritalardan konum verisi girerken en yaygın kullanılan metoddur.

Harita sayısallaştırıcı üzerine yayılır ve gösterge veya tuşlu tablet de denilen elle tutulan bir

cihaz vasıtasıyla haritadaki özellikler takip edilir. Göstergenin bulunduğu yerin konumu cihaz

tarafìndan hassas bir şekilde ölçülür ve koordinat verisi olarak sayısal üretilir.

Taramak veya tarayarak  sayısallaştırmak harita verisini girmek için kullanılan daha

otomatik  bir  metoddur.  Haritanın  hepsinin  önce  sayısal  görüntüsü  çıkartılır,  daha  sonra

görüntünün kalitesini iyileştirmek için ilaveten bilgisayarla işlenir ve veri bütünsel formatdan

vektör formatına çevirilir. Nihai CBS uyumlu veri dosyasını üretmek için operatör yardımıyla

düzeltme ve kontrol yapılır.

Konum ve özellik  veri kümeleri  sayısal şekilde daha yaygın bulunabilmekte,  çoğu

zaman CBS'e doğrudan doğruya girebilir formatta olmaktadır. Kanada'da ve Amerika Birleşik

Devletlerinde  mevcut  harita  ve tablo  verilerini  sayısal  şekle  dönüştürmek,  veri  toplama ve

haritalama yöntemlerini değiştirmek üzere çeşitli hükümet programları hazırlanmakta, böylece

yeni  verilerin  sayısal  formatta  üretilmesi  sağlanmaktadır.  Bu sayısal  veri  kümelerinin  fiyatı

mevcut  haritaların  sayısallaştırma  masraflarının  bir  kesiridir.  Önümüzdeki  on  sene  zarfında

sayısal verilerin artan ölçüde bulunabilirliği, sayısal coğrafik veri tabanlarını geliştirmek için

gereken yüksek maliyet ve uzun üretim zamanını azaltacaktır.



4.1.2 KLAVYEDEN GİRİŞ VE KOORDİNAT GEOMETRİ  YÖNTEMLERİ

Nitelik verisinin çoğu klavyeden girilir. Çoğu zaman bu veriler klavyeden girildikleri

mevcut bir veri tabanından elde edilebilir. Arazi gözlemleri, küçük elde tutulan bilgisayarlarla

sayısal olarak arazide kaydedilebilir. Bu portatif bilgisayarlar veri toplamak için bellek veya

diğer  depolama  donanımından  yararlanır.  Veri  dosyaları  belirli  sürelerde  ya  da  diğer  bir

bilgisayara aktarılır ya da bir CD üzerinde depolanır. 

Elle sayısallaştırma esnasında özellik bilgisini girmek için klavye girişi kullanılabilir.

Fakat,  tanımladığı  konum elemanını  gösteren  bir  kodla  (hat  veya  poligon)  ayrı  bir  işlemle

girilirse daha etkili olur. Nitelik dosyası daha sonra konum verisiyle ilişkilendirilir.

Arazi  kayıt  bilgisi  girmek  için  koordinat  geometri  yöntemleri  (COGO)  kullanılır.

Gerçek gezi ölçümleri girilerek çok yüksek hassasiyet seviyesi elde edilir.  Yüksek doğruluk

seviyesi haritalar arazi kadastrosunu kanunen tanımlandığı gibi tam doğru olarak ifade edilmesi

gerektiğinde kullanılır.

Parselleri elle sayısallaştırmanın maliyeti parsel başına $ 1.50 civarında olduğundan

100.000 parseli olan bir şehirde maliyet $ 150.000 olacaktır. COGO yöntemleri genellikle elle

sayısallaştırmaya nazaran 6 ile 20 misli daha pahalıdır. COGO veri girişine bu kadar yüksek

maliyet  ödemeyi  haklı  göstermek  zor  olabilir.  Gözlemciler  ve  mühendisler  hesaba  dayalı

uygulamaları  için  COGO'nun yüksek doğruluğunu arzu  etmektedirler.  Halbuki  plancılar  ve

sayısal dosyaların  diğer  kullanıcıları  elle  sayısallaştırmayla  sağlanan daha düşük hassasiyeti

kabul etmeye razılar. Bu nedenden ötürü yerel hükümetler COGO kullanmama eğilimindedirler.



5. VERi KALiTESi

5.1 GİRİŞ

İnsanlar  elde  ettikleri  verinin  kalitesi  üzerinde  oldukça  fazla  yorum yaparlar.  Bir

doktor  arkadaşım  muayenehanesindeki  kayıtlarını  otomatikleştirmek  istediğinden  bahsetti.

Bilgisayar  çıktılarından  bu  bilgileri  kimin  girdiğini  anlamak  istiyordu.  Bazı  asistanlarının

diğerlerinden daha duyarlı ve hassas olduğunu biliyordu. El yazısından, hangi asistanın veriyi

kaydettiğini  tanıyabiliyor  ve girilen  bilgiyi  buna göre yorumluyordu.  Veri  kalitesine,  veriyi

giren asistanına göre karar veriyordu. Verinin kalitesi el yazısında kodlanmıştı. Benzer şekilde,

uzun yürüyüşler yapanlar  topoğrafik haritalarda patikaların bulunduğu yerlerin,  ana yolların

bulunduğu yerlere göre daha az doğru olduğunu farkederler. Patika ve yolların birbirlerine göre

kalitesi konusunda verecekleri karar harita verisini kullanmalarında yol gösterir.

Veri kalitesini bilmek, ve buna göre uygulamalara karar vermek için kritik düzeyde

önemlidir. Haritaları üstüste bindirerek konumsal analizler yapıldığında üstüste gelmesi gereken

sınırları hizalamak için haritayı yavaşça kaydırmak gerekir. Üstüste binen haritalar tam doğru

olarak çakıştırılamaz, ancak elle ayarlamalarla harita kaydırılarak herhangi bir bölgesel alan

eldeki iş için yeterince yakın olarak çakıştırılabilir. Veri kalitesinin bu şekilde ve doğru olmayan

bilgilere izin verilmesi otomatikleşmiş GIS kullanıldığında sona erer. Konumsal hatanın neden

olduğu  hizalanmama  CBS  verisini  kullanırken  göz  önüne  alınması  gereken  veri  kalite

konularından birisidir.

Veri kalitesini ölçme maliyeti gereken emek derecesiyle değişir. Veri kalitesi kontrolu

ne kadar titizlikle yapılırsa, maliyeti o derece artar. Maliyet sadece bir kontrolün yapılmasının

masrafì değil, fakat kontrolleri yapmak ve hataları düzeltmekten dolayı üretim işleminde neden

olunan gecikmelerden kaynaklanır. Bu nedenle, kontrol seviyesi, daha az doğru veri veya daha

az  titiz  olarak  doğrulanmış  veri  kalitesinden  ötürü  doğacak  sonuçların  maliyetiyle

dengelenmelidir. Gerçekte gerekenden daha yüksek düzeyde  kalite talep etmek gereksiz bir

harcama olur.  Veri  kalitesi  değerlendirilmesi  ve neticeleri  arasındaki  ilişkiyi  açıklamak için

genel maksatlı kalın sicim ve tırmanma ipi için sağlanan kalite değerlendirmelerini gözönüne

alalım. İnsanlar genel amaçlı kalın sicimleri, gerilme kuvvetinin zamanla bozulacağını bilmeden

evdeki  ihtiyaçlar  için  kullanırlar.  Kalın  sicimin  sağlamlığına  yanlış  hükmetmenin  neticeleri

genelde  ciddi  olmaz,  insanlar  şüphelenirlerse  daha  çok  kalın  sicim  kullanırlar.  Fakat  bir

tırmanıcının hayatı emniyet ipinin özelliklerine bağlı olabilir. Tırmanma ipleri çok titiz kalite

kontrolünden geçer ve ayrıntılı  kalite kontrol neticeleriyle  satılır.  Hatadan doğacak sonuçlar



ciddi olduğu için ipin karakteristiklerinin titiz olarak kontrolü, kalite kontrolü masrafìna değer

bulunmaktadır. Benzer şekilde, bir CBS'de veri kalitesinin kaydı ve kontrol masrafı, elverişsiz

kullanılışından ötürü doğacak neticelere uymalıdır.

CBS'deki  veri,  sayısal  olarak  saklanmayan  veriye  göre  daha  yaygın  analizlerde

kullanılabilir. Gerçekten, CBS kullanılması için bahsedilen üstünlüklerden birisi budur. Daha

önceden bir arada incelenemeyen ayrı  veri  kümelerini birleştirme yeteneği CBS'de bulunur.

Fakat veri ücreticisi tarafìndan önceden düşünülmemiş şekillerde ve kullanıcıların uygulamanın

elverişli  olup  olmayacağı  konusunda  karar  verecek  bilgi  ve  tecrübeye  sahip  olmadığı

durumlarda kullanılabilir.

Wisconsin'de bir toprak sahibi, standard topoğrafik haritadaki bir göl kıyısında yüksek

su  işareti  yanlış  gösterildiği  için  eyalet  aleyhine  mahkeme  açtı.  Bu  durumda  (8.  bölümde

anlatılıyor) kullanıcı, bu çeşit bir topoğrafik haritanın, , toprak parsel sınırlarını yeterince doğru

göstermediğini  fark  etmedi.  Bunun  bir  neticesi  olarak,  arazi  sahibinin  topoğrafının  parçası

yüksek su işaretinin altında kaldı. Eyalet kanunlarına göre yüksek su işareti altında kalan arazi

eyaletin malı oluyordu. Hatanın bunun ertesinde düzeltilmesine rağmen, arazi sahibi hasarıyla

zararları için dava açtı. 

Bu bilinen kalitede bir harita olan, A.B.D. Coğrafik Araştırma Dairesinin topoğrafik

haritasının, bilinmeyen kalitede (yüksek su seviyesi) bir verinin gösterilmesinde kullanılmış bir

örnektir.  Birleşik  veri  kümesinin  kalitesi  konusunda doğru olmayan bir  tahmin  yapılmıştır.

Coğrafik  bilgi  üreticileri,  verilerine  akla  uygun  bir  güvenin  mali  kayıplara  veya  kişisel

incinmelere neden olması durumunda, bundan artan ölçüde sorumlu tutulmaktadırlar. 

Coğrafik verinin kalitesi,  çoğu zaman, yanlış karalar verildikten maddi kayıplar ve

kişisel zararlar olduktan sonra, incelenir. Coğrafik bilgi üreticileri, ürünleri hatalı bulundukça,

ürün tasarımı kötüyse veya ürün tasarımcının aklına gelmemiş amaç ve şekillerde kullanılmışsa,

sorumlu tutulmaktadır. Veri kalite standardları uygun bir şekilde tanımlanır, konrol edilir ve

raporları çıkarsa, coğrafik bilgiyi hem üreten hem de kullanan kişiler korunabilir. Veri, standard

formatda tanımlanmış  ve kabul edilmiş kalite seviyesinde sunulursa, üretici  uygun olmayan

kullanışlardan  ötürü  sorumluluktan  kurtulur.  Bu  standardlar  aynı  zamanda  kullanıcıyı  da

elverişsiz bilgiye güvenmeye karşı korur.

Bir  CBS  sistemi,  çeşitli  kabiliyetleri  olan  kullanıcılar  tarafìndan  ve  daha  çeşitli

uygulamalar için kullanılmak üzere coğrafi bilgi imkanları sağlar. Bu verilerin karar vermede

kullanılabilmeleri için kaliteleri bilinmeli ve tahmin edilmelidir.

CBS  veri  kalitesinin  tanımlanması,  değerlendirilmesi  ve  raporlarının  hazırlanması

konusunda en büyük katkı Sayısal Haritacılık Veri Standardlarının Ulusal Komitesinin Veri



Kümesi Kalite Çalışma Grubu tarafìndan yapılmıştır. 

Bu bölüm, coğrafik bilgi kullanılırken göz önünde bulundurması gereken veri kalitesi

etkenlerini  özetlemektedir.  Her  etkenin  önemi  ve  rapor  edilmesi  için  gereken ayrıntı,  CBS

içinde kullanıldıkları kavrama bağlı olarak değişecektir. Veri girişi başlamadan önce, bir CBS

veri tabanındaki veriden istenen kalite standardları ve kalite ölçümü için kullanılan metodlar

açıkça  tanımlanmalıdır.  Bu  veri  kalite  standardları  kullanıcıların  gereksinimlerine  cevap

vermelidir,  böylece  kullanıcılar,  bir  CBS  veri  tabanı  için  veri  kalitesi  standardlarının

belirlenmesine ve bütçe, teknik olanaklar ve üretim hızı gibi konularda sözsahibi olmalıdırlar.

5.2 VERİ KALİTESİNİN BİLEŞENLERİ

Verinin kullanışlılığını etkileyen karakteristikler 9 bileşene ayrılabilir. Bunlar da kendi

içinde mikro düzeyde bileşenler, makro düzeyde  bileşenler ve kullanış bileşenleri olmak üzere

3 kategoride gruplanmışlardır.

5.3 MİKRO DÜZEY BİLEŞENLER

Mikro düzey bileşenler veri elemanlarına ilişkin veri kalitesi etkenlerdir. Bu bileşenler

genelde  daha  yüksek  kalitede  bağımsız  bilgi  kaynağıyla  istatistik  kontrol  edilerek

değerlendirilir. Konum doğruluğu, nitelik doğruluğu, mantıksal kararlılık ve ayrım gücünü içine

alìr.



VERİ YÖNETİMİ

6.1 GİRİŞ 

Bir  organizasyonun  etkili  olarak  işleyebilmesi  için  doğru  ve  zamanlaması  uygun

bilgiye  ihtiyacı  vardır.  Ticari  kuruluşlar  faaliyetlerini  sürdürmek  ve  rekabette  yerlerini

koruyabilmek için geçerli bilgiye bağımlıdırlar. Bunun doğal sonucu olarak da ilk bilgisayar

tabanlı veri depolama ve geri alma teknolojisini uyarlayan bir ticaret grubu olmuştur. 1960'larda

bilgisayar veri tabanları ilk kez malzeme yönetimi amacı ile kullanılmıştı. Uzay programı gibi

büyük mühendislik projeleri geniş hacim ve çok çeşitli parça sayımını gerektirir. Malzemenin

etkin takibi ve düzenlenmesi üretim masraflarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

1960'lardaki  bir  diğer  başlıca  veri  tabanı  uygulaması  IBM  tarafìndan  Amerikan

Havayolları için geliştirilen Sabre havayolu rezervasyon sistemiydi. Bu sistem geniş bir iletişim

ağı  gerektiriyordu  ve  ilk  kez  yüksek  hacimli,  eşzamanlı  veri  tabanına   ulaşım  problemine

yönelikti. Bu ilk başlangıçlardan bu yana ticari topluluklar bilginin elde edilmesi ve korunması

için veri tabanı teknolojisine yüklü yatırımlar yaptılar. Aslında komputerize bilgi teknolojisinin

ticari gelişimine yol açan, ticari toplulukların isteğiydi.

1960'ların  sonu ve 1970'lerde bilgi  sistem alanı  geliştikçe 'veri  tabanı'  (saklanacak

bilgi)  ve  'veri  tabanı  yönetim  sistemi'  (veri  tabanını  yönetmek  için  kullanılan  sistem)

kavramaları  da gelişti  ve yeniden düzenlendi.  Bugünlerde,  ulusal  nüfus sayımı bilgisi  veya

evrensel ölçüde istatiksel veri gibi muazzam veri tabanlarıyla uğraşmak için ayrıntılı veri tabanı

yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

6.2 VERİ TABANI YAKLAŞIMI 

Bir veri tabanı, nesneler ve birbirleriyle ilişkileri hakkındaki bilgi deposudur. Örneğin,

bir  veri  tabanı  isimler  ve  adreslerden  oluşabilir.  İsimler  kendi  aralarında  diğer  ilişkilerle

kategorize edilebilirler, örnğein 'müşteri', 'arkadaş' ve 'aile'. Veri tabanında saklanacak modeller

işlemler veya kavramlar da olabilir. Veri tabanı ortamında, erozyon, su kirlenmesi ve tarımsal

gelişme işlemleri "yağmur ormanlarının açılması" maddesiyle ilişkilendirilebilir.

Bir veri tabanındaki bilginin toplanması ve tutulmasındaki sorun daha önce ayrı olan

bilgi  ve  durumlarì  ilişkilendirmektir.  Bu,  en  basitinden  veri  tabanındaki  bilginin  yeniden

çağrılmasını  gerektirir;  bir  insanın  ismiyle  alakalı  adreslerin  çağrılması  gibi.  Veya  çoklu

ilişkilerin değerlendirileceği pek çok veri işlemini gerektirebilir; mesken geliştirme analizinde



veya yağmur ormanı açmalarının içeriğinin projelendirilmesinde olduğu gibi ...

İlk veri tabanı sistemleri, diğer bilgisayar yazılımları gibi, belirlenmiş veri kümesini

kullanarak iyi tanımlanmış fonksiyonları icra etmek üzere geliştirilmişti. Veri, tasarımcının en

etkin olduğuna inandığı şekilde, özel amaçlı veri tabanı yazılımlarının erişebildiği bir veya bir

kaç bilgisayar  dosyasında saklanırdı.  Bu "dosya ulaşımı" yaklaşımıyla  veri  tabanı  yönetimi

Şekil 6.1'de resimlenmiştir ve bir üniversite idare uygulamasını göstermektedir.

Dosya işleme en yaygın veri tabanı kullanım yaklaşımdır. Fakat, oldukça ciddi bazı

dezavantajları  vardır.  Her uygulama programı,  direkt olarak,  kullanıldığı  her veri  dosyasına

ulaşmak zorunda olduğundan program her dosyadaki verinin nasıl saklandığını bilmelidir. Bu

yöntem dikkate değer ölçüde fazlalık yaratabilir çünkü bir veri dosyasına erişim komutları her

uygulama programında bulunmak zorundadır. Eğer veri dosyasında değişiklikler yapılırsa, her

uygulama programındaki erişim komutları da değiştirilmelidir.

Bir başka önemli problem de very, farklı uygulama programları ve farklı kullanıcılar

tarafìndan ortak kullanıldığında ortaya çıkar. Eğer veri dosyasına birkaç program ve kullanıcı

tarafìndan erişilebiliyor ve değiştirilebiliyorsa o zaman hangi kullanıcının veri tabanına erişim

izni olduğuna ve hangi değişiklikleri yapma izni olduğuna dair bir genel kontrol bulunmalıdır.

Merkezi kontrol eksikliği veri tabanının bütünlüğünü (kalitesini) ciddi biçimde düşürür. Veri

tabanının  bütünlüğü  kritik  bir  kavramdır.  Tahmin  edilemeyen  kalitede  bilgi  hiç  bilgi

olmamasından daha kötü olabilir.

Bir veri tabanı yönetim sistemi (DBMS) veri tabanındaki verileri tutan ve idare eden

programlar  kümesinden  oluşur.  Bu  programlar  verinin  düzenli  bir  şekilde  paylaşılmasını

yönetmek  ve  veri  tabanının  bütünlüğünün  korunmasını  sağlamak  üzere  geliştirilmişlerdir.

DBMS kavramı dosya işleme yaklaşımından sonra önemli bir adımdır. Bir DBMS, veri tabanı

ve daha sonra kullanıcı  ile  etkileşime girecek uygulama programları  arasındaki  etkileşimler

üzerinde merkezi bir kontrol mekanizması görevini görür (Şekil 6.2). Uygulama programları

kullanıcının   gördüğü  işlevleri  sağlarlar;  örneğin  malsayımı  kontrol  kayıtları,  emir  giriş

servisleri veya coğrafi analiz işlevleri gibi... Bu programlar veri tabanına erişim gerektirdiğinde

DBMS aracı ve danışman olarak davranır.

DBMS'ìn başlıca yararlarından birisi "veri bağımsızlığı" sağlamasıdır. Yani, uygulama

programı verinin fiziksel olarak nasıl saklandığını bilmek zorunda değildir. Çünkü veriye tüm

erişimler DBMS aracılığıyla olmaktadır. Uygulama programı DBMS'e bir komut yollar, DBMS

veriyi  yeniden  alır  ve  uygulamanın  gereksinim  duyduğu  formatla  yeniden  paketler.  Veri

dosyasına değişiklikler  yapılınca DBMS verinin kendisini kullanan uygulama programlarına

doğru sağlanacağını  garantiler.  Benzer  biçimde,  bir  uygulama programı farklı  veriye ya da



farklı veri formatına gereksinim duyarsa, DBMS değişikliklerle başa çıkabilir. Bu yolla DBMS

uygulama programlarını ve veri tabanını muhafaza etmek için gerekli çabayı oldukça azaltır.

DBMS tarafìndan sağlanan hizmetler  aynı zamanda yeni uygulama programlarının

geliştirilmesini  de  kolaylaştırır.  Aslında  pek çok veri  tabanı  sistemi  doğrudan bir  kullanıcı

arabirimi  ile  beraber  işlemektedir.  Uzun  bir  program  yazmadan,  sadece  DBMS  servisleri

kullanılarak geniş bir yelpazedeki veri geri alışı ve idaresi işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bir DBMS aynı zamanda, birçok kullanıcıya bilgi sunuluş biçimine de yeni biçimler

vermek için kullanılır. Veri tabanının her sunuluş biçimi terminolojide bir "görüş" olarak yer

alır. Şekil 6.3 bu kavramı müşteri isimleri, adresleri, satışları ve stok bilgilerinden oluşan bir

veri  tabanı   kullanarak resimler.  Bu veri  tabanı  satış  gelirleri  bazında  muhasebe müdürüne

sunulmak  üzere  düzenlendiği  gibi  aynı  veri  tabanı  madde  bazında  düzenlenmiş  gibi  stok

yöneticisine  de  sunulabilir.  Değişik  görüşler  sağlayarak  DBMS  tüm  verinin  çok  sayıda

kopyesini saklamadan veri tabanını her kullanıcı grubuna göre biçimlendirir.



CBS ANALİZ FONKSİYONLARI

7.1 GİRİŞ

CBS'yi  diğer  bilgi  sistemlerinden  ayıran  onun  uzaysal  analiz  fonksiyonlarıdır.  Bu

fonksiyonlar gerçek dünya ile ilgili sorulara cevap vermek için CBS'nin veri tabanındaki grafik

ve grafik olmayanın öznitelikleri (attribute) kullanırlar.

CBS veri tabanı belli açılardan gerçeğin belli yönlerini taklit etmekte kullanılan bir

dünya modelidir. Olayı taklit edebilmek, yaratabilmek için, model belli nesneleri (entities) ve

onların arasındaki ilişkileri (relationships) yani aralarındaki etkileşimin ne şekilde yönetildiğinin

kurallarını  içermelidir.  Nesneler  bireylerin  isimleri  ve  bir  özellikler  listesi  olabilir.  İlişkiler;

sahipliği,  ipotek  veya  kira  durumlarını  içerebilir.  Bir  model;  kelimelerle,  matematiksel

denklemlerle  veya bir  harita  şeklinde sunulmuş bir  uzaysal  ilişkiler  yumağı  olarak veya bir

bilgisayar yazılım ve donanımı üzerine kurulmuş CBS şeklinde temsil edilebilir.

7.1.1 Coğrafi Bilgilerin Analiz için Organizasyonu

Bir CBS içindeki coğrafi bilgiler kullanım etkinliği ve uygunluğu açısından optimize

edilecek  şekillerde  organize  edilmişlerdir.  Seçilen  organizasyonun  şekli  kullanılacak  veri

tiplerinden  yapılacak  analiz  tiplerinden  ve  verilerin  kayıt  metodlarından  etkilenirler.  Burada

önerilen mantıksal organizasyonundan bahsedilecektir. Bir CBS içindeki verilerin gösteriminde

kullanılan yöntemler 6. bölümde anlatılmıştı.

Bir kağıt üzerindeki haritada coğrafi bilgiler  yollar, ırmaklar,  bitki  örtüsü tipleri  ve

politik sınırlar konular takımı şeklinde organize edilirler. Bunlar aslında harita tabakaları olarak

düşünülebilirler ve her tabaka son haritayı oluşturma sürecinde ayrı tabakalar olarak haritaya

geçirilir.  Bir ülke gibi geniş bir alanı kaplayabilmek için birçok harita sayfası gerekebilir  ve

kaplanan  alanın  tek  harita  sayfasına  indirgenmesi  için  uygun bir  sistem kullanılır.  Haritaya

konacak  coğrafi  bilgilerdeki  ayrıntı  sayfası,  belirlenen  bilgi  ihtiyacına  ve  bilgi  depolama

ortamının sınırlarına göre seçilir. Kağıt haritalarda haritanın kendisi coğrafi bilginin depolanma

ve aynı zamanda da taktim edilme ortamıdır. Semboller, renkler, çizgi kalınlıkları ve diğer harita

elemanları harita verisinin görsel yorumunun gerektirdiği şekilde seçilirler. Kağıt haritaların hem

depolama hemde taktim ortamı gibi çift görevinin olması, gösterilebilecek bilginin doğruluğu ve

miktarı ile haritanın okunabilir olmasì ihtiyacı arasındaki dengeyi sağlamak zorundadır.

Bilgisayar  temelli  CBS'de  bu  organizasyon  biraz  farklı  şekilde  ele  alınır.  Verinin



depolanması ve taktimi (çıktısı) farklı konumlarda olduklarından, depolanabilecek coğrafi bilgi;

donanımın  depolama  kapasitesi  ve  veriyi  taktimde  kullanılan  yazılımın  uyguladığı  metodla

sınırlıdır. Bir harita gibi çıktı ürünün okunabilirliği, ölçek, bilgi ayrıntı seviyesi ve miktarı ve

kullanılacak  sembollerin  harita  çizim  anındaki  yerleştirilmesi  ile  kontrol  edilebilir  (Bilgi

depolanabildiğinden daha az miktarda taktim edilebilir. Ancak var olandan daha ayrıntılı bilgi

taktim edilemez bu nedenle bilgi girişi gerekli en ayrıntılı düzeyde ve bir kere yapılır. Ancak,

kağıt haritalarda, her ayrıntı seviyesi ve farklı ölçek için yeni haritalar hazırlamak gerekir.)

Geniş alanları  kapsayan bilgiler  daha etkin depolama için harita  sayfası  kavramına

benzer  şekilde  daha  küçük birimlere  ayrılır.  Her  birim farklı  bir  veri  dosyası  grubu olarak

depolanır. Kağıt haritalardan farklı olarak bir CBS  komşu birimlerin sınırlar boyunca birbirine

tam  olarak  çakışmasını  sağlayacak  fonksiyonlara  sahiptir.  Dahası  birçok  sistemde,  bu

bölünmeler  kullanıcıdan  gizlendiğinden  bütün  bir  alanı  kaplayan  çok  büyük  bir  haritanın

kesintisiz bir şekilde kullanıldığı izlenimini verir. Kağıt haritalarda farklı harita tabakaları olarak

gösterilen, farklı konusal bilgi tipleri bir coğrafi bilgi sisteminde farklı veri tabakaları olarak ele

alınırlar.

7.2 VERİ TABAKALARI 

Bir veri tabakası mantıksal olarak ilişkili coğrafi nitelikler ve onların özniteliklerinden

oluşur. Bir  tek veri  tabakasında toplanacak olan özellikler  kullanıcı  için kolaylık sağlayacak

şekilde seçilirler. Burada organizasyonda benzer özelliklerin aynı tabakada gruplanmasına dikkat

edilmelidir.  Örneğin  veriler  konular  olarak  organize  edilmiş  olabilirler.  Yani  temsil  ettikleri

coğrafi  özelliklerin  tiplerine  göre  organize  edilmiş  olabilirler.  Örnek  vermek  gerekirse

karayolları ve demiryolları bir tek taşımacılık veri tabakası olarak, ırmaklar ve göller hidroloji

veri  tabakası  olarak  birleştirilebilir.  Veri  tabakalarının  organizasyonu,  kullanılan  CBS

yazılımının olanaklarıyla da sınırlıdır. Nokta, çizgi ve alan özelliklerini ayrı veri tabakalarì olarak

depolamak daha uygun veya gerekli olabilir.

7.3 KAPLANAN ALANIN BÖLÜNMESİ

Bir CBS geniş hacimli uzaysal veriler kullanmak durumunda olduğunda, kaplanan alan

kesim  (tiles)  denilen  bölümlere  ayrılır.  Kesimlerin  şekil  ve  büyüklükleri  yazılımın

sınırlamalarına tabidir. Genelde kesim sınırları veri tabanının yaşamı boyunca kararlı kalacak ve

sistemin performansını güçlendirecek şekilde seçilmelidir.  Coğrafi enlem, boylam veya UTM



koordinatları  ile  tanımlanan  bir  ağ  yaygın  şekilde  kullanılır.  Kesimler  ilgi  alanları  olarakta

organize  edilebilir.  Örneğin  her  kesim  bir  ulusal  ormanda  farklı  koruma bölgesine  karşılık

gelebilir.  Çağırılacak  alanlar  kullanılacak  yapıya  uygun  olursa  aramalar  daha  hızlı  olur.

Kullanıcılar, en sık şekilde 7.5 inch lik dikdörtgen harita sayfalarına ulaşabiliyorlarsa, kesimlerin

de bu harita sayfaları veya bunun katları şeklinde olması uygun olabilir.

Bazı  sistemlerde  kullanıcı  kesimleri  farklı  kaplama  alanları  olarak  yaratabilir  ve

yönetebilir ve gerektiğinde bunla birleştirilebilir. Daha gelişmiş yaklaşımlarda, özel amaçlı bir

yazılım kesimleri otomatik olarak yaratır, yönetir ve veri herhangi bir operatör komutuna gerek

kalmadan birleşir. Kesimlerin otomatikleşmiş yönetimi bir harita kütüphanesi içeren bir servis

gibidir. Bu nedenle, bu tip yazılımlar ekseriye harita kütüphanesi yazılımı olarak isimlendirilir.

Veri  tabakalarını  yönetme,  parçalama ve yeniden birleştirmeye ek olarak harita  kütüphanesi

fonksiyonları,  veri  tutarlılığı,  ulaşım  kontrolü,  güncelleştirme,  ve  harita  çıktı  formatlarını

depolama fonksiyonlarına da sahiptir.

Bir  harita  kütüphanesinin  işleme  konmasının  şekli,  sistemin  genel  performansını

kullanıcıların verilerine ulaşma ve analiz etme kolaylığını ve veri tabanının bakımını etkiler. Bir

kere  harita  kütüphanesi  kurulduktan  sonra  onu  değiştirmek  zordur.  Bu  nedenle,  harita

kütüphanesi  kurulmasına  deneyimli  personelle  yeterince  dikkat  gösterilmelidir.  Bunu  için

sistematik dizayn evresini takip eden bir pilot kullanım ve değerlendirme evresi olmalıdır. Farklı

kullanıcı grupları tarafìndan ihtiyaç duyulan veri tipleri ve ayrıntı düzeyleri ve kaplama alanlarını

tanımlamak için görüşmeler  yapılmalıdır.  Dizaynın geliştirilmesindeki  diğer  önemli  faktörler

arasında, verinin kullanılma sıklığı, ve depo edilecek ve ulaşılacak veri miktarıda vardır. Birbiri

ile  yarışan  ihtiyaçlara  sahip  kullanıcı  grupları  varsa,  bunlar  için  farklı  harita  kütüphaneleri

oluşturarak, sistemin işleyişini optimize etmek gerekir.



8.1 BİR CBS'NİN KURULUŞU

TANITIM 

Bir  CBS'nin  kuruluşu  ve  tasarımı  uzun  süreli  büyük  bir  çalışmayı  gerektirir.

Teknolojiden  haberdar  olarak  organizasyonun  sağlanmasından  sistemin  kullanılmaya

başlanmasına kadar bütün işlem genellikle bir yada daha fazla yıl alır. Kullanılmaya başlama

aşamasına  kadar  bir  CBS  oluşturulmasında  bilgisayar  sisteminin  donanımı  ve  yazılımının,

fonksiyonel gerekliliklerin ve işleme (performans) standartlarının teknik özellikleri en önemli

parametrelerdir. Fakat bu parametreler her nekadar bu derece önemli olsalar bile, sonuçta bir

CBS kuruluşunu başarılı yada başarısız olup olmayacağını saptayan parametreler değillerdir.

Kuruluşun  başarısızlıklarından  sorumlu  olan  parametreler,  teknoloji  değil,  genelde

insan problemleridir.  Teknolojinin sağlam bir dayanağı olması nedeniyle bu sonuç beklenir.

Prensip  olarak,  teknolojinin  kapasiteleri  fiziksel  testler  yardımıyla  kesin  olarak

değerlendirilebilir.  Elde  edilen  sonuçların  tekrar  edilebilirliği  beklenebilir.  Beklenilmeyen

sistem kategorisiyle karşılaşılsa bile, insanların verdikleri kararlar tahmin edilmekten uzaktır.

İnsanlar  sadece  teknolojiyi  yöneten  gerçeklerden  değil,  aynı  zamanda  durumun  içeriği

tarafìndan da büyük ölçüde etkilenirler. Bir kişinin, kişilik mücadelesi yada bir güç mücadelesi

mantıksal  görünen  bir  kararı  ters  çevirebilir.  Bu  insanların  verdiği  kararların  mantıksız

olduğunu yada bir mantık eksikliğini göstermez. Bu, işle ilgili insanların çok farklı amaçlara

sahip olduğunu gösterir. Nerede insanlar ilişkidelerse, orada politikacılar vardır.

Bir CBS'nin kuruluşu, teknoloji ve insanlarìn kesişin yerindedir. Kuruluş işleminin zor

olmasìnìn nedenlerinden biri, gerekli olarak, politikadìr.

Bu  yeni  bir  teknolojiyi  kullanmayı  öğrenen  ve  uyarlayan,  bir  organizasyondaki

insanlardır.  Özellikle  CBS gibi  oldukça  yeni  bir  teknolojinin  uyarlanmasında  organizasyon

kendi  kendini  değiştirmelidir.  İnsanların  bilginin  dağıtımı  ve  kullanımı  üzerinde  farklı

derecelerde  kontrolleri  vardır.  Bilgi  güçtür  ve bilginin  gücü bilginin  bütçesini  oluşturan  ve

konrol  eden  organizasyona  gider.  Bilgisayar  teknolojisi  politiktir.  İçindeki  merkezi  bilgi

sistemlerinin  kontrolü  yöneticilerin  ve  teknik  uzmanların  gücünü  artırmaya  yöneliktir.

Yöneticiler,  uzman sayısını  azaltıp  bilgisayar  teknolojisini  daha etkin kullanmak için,  sahip

oldukları bilgiyi denetlerler. 

Bir  belediyenin  halkla  ilişkiler  bölümü  sadece  haritaları  güncelleştirme  özelliğine

sahip olduğunda, o bilgiye ulaşma ve kullanma konusunda önemli ölçüde taleple karşılaşırlar.

Diğer bölümlerin erişimini sağlamak zorunda olsalar bile bilgiyi kontrol edebilirler, Ancak, bu



haritalar bir CBS üzerinde bulunuyorsa, erişim özelliğine sahip, herhangi bir kullanıcı doğrudan

bilgiyi kullanabilir. Resmi olmayan kontrol ve bilgi isteklerinin değerlendirilmesi, bilginin tek

bir  kaynak  tarafından  istenmemesi  durumunda  kaybolabilir.  Bu  erişimi  reddetmek,  tercihe

dayalı bir işlem veya bilgiyi saklamaya çalışmak çok daha zor olabilir. Bilgisayarda üretilen

veri  potansiyel  bir  politik  araçtır.  Politik  gücünü etkilemek için siyasiler  ve halk genellikle

üretilen bilginin daha doğru, hassas ve objektif olduğunu düşünür. Çünkü bilgi bilgisayarda

üretilmiştir. Bilgisayar verisinin hazırlaması, kullanımı ve değerlendirilmesi süreçlerini içeren

teknik söylemler tarafsız olmaya yönelmiştir. Bilgi bilgisayar ortamda üretilmiş ise bu bilgiye

inanmayanlar da olacaktır. Bilgisayarlar ve ilgili analitik teknikler, tarafsız, yansız, hatasız

ve politik olmayan teknik uzmanların ellerinde, hatasız ve yansız araçlar olarak kabul

edilir.  Gerçektende,  bilgisayar  verisi  ve  analiz  teknikleri  diğer  veriler  gibi  politik

farklılıklara ve yanlışlıklara karşıdırlar. Farklılık verinin seçiminde kullanılacak analitik

metodlarla ve sonuçların sunuş şeklinde ortaya çıkar. Bu seçimler politiktir. Çünkü onlar

sonuçların analizini ve potansiyel çözümleri etkilerler.

Bilginin sayısal forma dönüşümü çok büyük zorluklara sahip olabilir. Mülkiyet bilgisi

formlarda açık olarak mevcut olup sayısal formdaki aynı veriden tamamen farklı bir şekilde

kullanılır. 1973'te New Hampshire mahkemesi bir ekonomi profesörün şehirdeki 35.000 mülk

bilgisi  kaydını  istemek  hakkına  sahip  olduğuna  karar  verdi.   Bu  veri  vergilendirme

çalışmalarında kullanıldı.  Şehirdekiler bu bilgilerin dosyadaki her vatandaş için özel hayatın

açığa çıkmasının anayasaya uygunluğunu tartıştı. Mahkeme bilginin, mülklerin görsel olarak

incelenmesini amaçlayarak istenebileceğinden, özel olarak düşünülmeyeceğine karar verdi.

CBS  mevcut  yönetim  bilgi  sistemlerini  değiştirecektir.  Sistem  bazı  operasyonel

ihtiyaçları  karşılanmasına  rağmen,  mekansal  bilgileri  kullanmaya  yeterli  değildir.  Mevcut

sistem, aynı zamanda, çalışanların bildiği ve büyük bir olasılıkla kurumun yapısını, değerleri ve

yönetim felsefesini  yansıtan  bir  sistemdir.  Mevcut  sistem tümüyle  yetersiz  olmadıkça,  GIS

varolan bilgi sistemiyle birleştirilmelidir.  Ancak geçiş sürecinde kurumun işletilmesinin zora

sokulmaması için birleştirme işleminin koordinasyonu çok önemlidir.

Yeni  bir  teknolojinin  tanıtımı  bir  kurumu  önceden  tahmin  edilemeyen  şekilde

değiştirecektir.  Örneğin,  CBS'ni  kullanmak  üzere  ek  elamanlar  kiralanırsa,  onların  ücretleri

altında çalıştıkları yöneticiyi önemli ölçüde zorlayabilir. Benzer şekilde, bilginin toplanması ve

bakımı/işlemesi  "rationalized"  ve  bir  bölümü  bilgisinin  denetimini  kaybettiği  zaman,

kurumunun bölümleri arasında kıskançlıklar ve rivelries üretebilir.

Bu gibi  gerilimler  orgnizasyon zaten stresli  olduğundan zaman zaman oluşacaktır.



Organizasyon  GIS  tanıtımı  ie  uğraşacak  yeterli  elemana  sahip  değildir.  Yani  teknolojiyi

yürütmede tipik olarak yetersiz beceri vardır, Ek olarak, GIS genelde dış baskılar nedeniyle en

ucuz maliyetle bilgi servislerini geliştirmek amacıyla kurulur.

GIS  kuruluşu  denildiğinde  anladığımız  kurumun  GIS  teknolojisinden  haberdar

olmasından,  onu uyarlamasına  kadar  geçen  süre  de,  teknolojinin  transfer  işlemidir.  Burada

"Uyarlama"  ise  organizasyonun  Coğrafi  Bilgi  Sistemini  operasyonlarında  ve  günlük

çalışmalarında uygun yerlerde düzenli olarak kullanması anlamındadır. Kuruluş altı aşamada

gerçekleştirilebilir:

1. Farkında Olma:

Kurumda çalışan insanlar  CBS teknolojisinin  ve kurumlarına  getireceği  potensiyel

yararların  farkında  olmalıdır.  CBS'nin  potansiyel  kullanımları  kullanıcıları  öngerçek  olarak

kabul edilmelidir.

2. Sistem Gerekliliklerinin Geliştirilmesi:

Bir CBS'nin kuruma yararı olduğu fikri resmi olarak kabul edilir ve daha sistematik

bir işlem, teknoloji hakkında bilgi toplamak potansiyel kullanıcıların ve bunların ihtiyaçlarını

belirlemek için, kurulur. Biçimsel ihtiyaçların analizi genellikle bu safhada yapılır.

3. Sistem Değerlendirmesi :

Alternatif sistemler önerilir ve değerlendirilir. Değerlendirme işlemi bir önceki form

ihtiyaç analizi dikkate alınarak yapılır. Bu form sonunda bir CBS'nin hazırlanmasıyla devam

edip etmemek konumda şekilsel bir karar verilmelidir.



İnsan toplulukları kendi refahları için gitgide artan biçimde coğrafi bilgiyi toplama

ve  analiz  etme  konusundaki  yeteneklere  bağımlı  hale  gelmektedirler.  Dünya  gitgide

kalabalıklaşmakta ve kaynaklar kısıtlı hale gelmektedir. Yeni bir kentsel yerleşim merkezi, bir

maden, bir enerji  tesisi  yada bir  arıtma tesisi  günümüzde düzenleme komiteleri  tarafından

titizlikle incelenmekte ve çoğu kez halkın tepkisine maruz kalmaktadır. Uluslararası ölçekte

nükleer bir patlama, bir asit yağmuru, çölleşme, zehirli kimyasallar ve orman açmaları geniş

biçimde  yaygınlaşan  problemlerdir.  Bu  problemler,  küresel  insan  populasyonuna  ilişkin

sosyal ve ekonomik refahı doğrudan etkilemektedir. 

Coğrafi  bilgi  sistemleri,  bu  tür  problemlerdeki  karşılıklı  ilişki  sistemleri  analiz

etmede çok güçlü bir kaynak niteliğindedir. CBS, karmaşık problemleri çözmek için farklı

disiplinlerden  olan  uzmanlara  yardımda  bulunur  ve  coğrafik  veri  içindeki  ilişkileri  ortaya

çıkarmak için esnek metodlar  sağlar.  Gerçektende birçok küresel  çevre sorunlarına ilişkin

başarı bu tür  disiplinler arası çalışmaya bağlı olmaktadır.

CBS teknolojisi  geniş  ve  çok farklı  bir  veri  tabanı  yönetimi  için  pratik  bir  araç

niteliğindedir. Bu teknoloji farklı fenomenler arasındaki ilişkileri anlamak için etkin bir araç

sağlar.  Çoğu  idareci  ve  karar  verici  CBS  teknolojisinin  mutlak  gerekli  olduğunu  kabul

etmektedirler. 

CBS teknolojisi özellikle son 20 yılda çok önemli gelişme göstermiştir. Teknolojik

değişimlerin kurumsal değişimlere göre çok daha hızlı olduğu günümüzde çoğu idari, hukuki

ve  sosyal  konuları  CBS teknolojisinin  çok  hızlı  biçimde  kullanımı  ile  çözme  aşamasının

başlangıcında bulunmaktayız.

9.1 COĞRAFİK VERİYE YENİ BİR BAKIŞ ŞEKLİ

Yazılı  basın,  yalnızca yazılı  materyalin  daha hızlı  ve daha ucuza elde edilmesini

sağlamadı  aynı  zamanda  bilginin  toplum  içinde  akışını  da  sağladı.  Benzer  biçimde  CBS

teknolojisi  de  coğrafi  bilginin  çok  hızlı  biçimde  üretilmesini  ve  yenilenmesini  sağladı.

Geçmişte özel amaçlı bir haritanın yapımı çok pahalı bir işlem olmasına karşın günümüzde

CBS bu amacı  çabuk ve  ucuz  biçimde  gerçekleştirebilmektedir.  Geleneksel  harita  coğrafi

bilginin  bir  fotoğrafı  gibidir.  Bu  tür  haritalar  herhangi  bir  andaki  bir  seri  coğrafi  bilgiyi

yansıtırlar. 

Bu  tür  haritalar  belirli  aralıklarla  güncelleştirilirler.  Ancak  bu  zaman  alıcıdır  ve

pahalıdır.  Bu nedenle  bu  tür  harita  mümkün olduğunca  geniş  bir  kullanıcı  kitlesine  hitap

edecek şekilde üretilen standart bir ürün niteliğindedir.  



Bir CBS de ise, verinin depolanması sunum modundan bağımsızdır. Böyle fiziksel

harita çok kolay oluşturulabilen ve tek bir uygulama için üretilmiş nisbi olarak ucuz bir araç

niteliğindedir. Böylece fiziksel harita sürekli değişen coğrafik veri tabanı için isteğe göre özel

amaçlı  üretilmiş  bir  fotoğraf  niteliği  kazanır.  Bu  ise,  uygulamaya  en  iyi  hizmet  edecek

kullanıcı tarafından seçilmiş ve organize edilmiş bir veri grubu oluşturur.

CBS’in işlem gücü aynı zamanda coğrafi bilginin kalite yönünden farklı biçimlerde

kullanılmasını  sağlar.  Karmaşık  analizler  optimum  çözüme  doğru  iteratif  olarak  rafine

edilebilir.  Bu  yöntemler  ise  manuel  metodlar  için  kullanımını  zorlaştıracak  kadar  pahalı

olmaktadır. 

9.2 CBS TEKNOLOJİSİ

CBS  teknolojisi  hızlı  bir  biçimde  gelişme  göstermektedir.  Artan  talep  piyasada

yazılım ve donanım üretimi için rekabetçi bir ortam yaratmıştır. CBS teknolojisi gitgide daha

ucuz  ve  daha  güvenilir  hale  gelmektedir.  Donanım  fiyatları  gitgide  düşmektedir.  Ancak

yazılım fiyatları sabit kalmaktadır. Bunun nedeni ise daha karmaşık yazılımları geliştirmek

için artan masraflar olmaktadır. 

Gitgide artan bilinçli kullanıcı kitlesi teknoloji gelişiminin yönünü belirleyen önemli

bir faktör olmaktadır. CBS kullanıcıları mevcut sayısal veri tabanlarından farklı formatlarda

veri  kabul  eden  sistemleri  talep  etmektedirler.  Bu  sistemlerin  kullanımı  kolay  ve  yüksek

performans  düzeylerine  ulaşmaktadırlar.  Sonuçta  CBS’ler  daha  gelişmiş  grafikler

yaratabilmekte, daha güçlü bilgisayarlarla kullanılabilmekte daha kolay veri değişimi ve veri

tabanı fonksiyonu yaratabilmektedir. 

9.3 VERİ TABANI KRİTERİ

Bir CBS’i uygulamada en önemli husus veri tabanı kriteri olmaktadır. Farklı hata

payı içeren kaynaklardan uygun ve doğru bir veri tabanının oluşturulması bir CBS uygulama

maliyetinin %75 yada daha fazlasını oluşturan zor ve pahalı bir işlemdir. Bir kez veri tabanı

oluşturulduktan sonra bunu güncel tutmak için zorunlu bakım masrafları da olacaktır.

Bir  coğrafi  veri  tabanı  oluşturmak  için  kullanılan  kaynak  materyalin  çoğu  kağıt

haritalar  formundadır.  Elle  yapılan  sayılaştırma  kağıt  haritaların  değerlendirilmesinde

işleminde çok hayati ve önemli bir yol olarak kalmaktadır. Ancak çoğu durumda tarayıcılar

veri  girişinde  masrafı  azaltan  bir  araç  niteliğindedirler.  Ayrıca  veri  toplama işleminde  de



sayısal metodlar gitgide daha çok kullanılmaktadır. Böylece sayısallaştırma aşamasını ortadan

kaldırmaktadırlar.  Veri  girişi  akut  bir  sorun  olmasına  rağmen  nihai  olarak  bu  sorun

azaltılacaktır. 

Maalesef  sayısallaştırmada  aceleci  davranmak,  dikkatli  bir  veri  tabanı  planı  için

gereksinim oluşturmaktadır. Geniş bir veri tabanı yaratılması gereksenen verinin içeriği yada

yeterli  kalitede  olacağı  konusunda  kesin  bir  garanti  sağlanamaz.  Verinin  basit  şekilde

depolanması yerine onun kolayca çağrılıp analiz edilebilecek formda düzenlenmesi gerekir. 

Veri tabanı geliştirmede en önemli problemlerden birisi de oluşturmak ve bakımlı

tutmak için yapılacak masrafa karar vermektir. Toplanan verinin ve üretilen bilginin değeri

çoğunlukla bilinmemektedir. Veri toplama ve analiz önceliklerinde daha karlı yolların elde

edilmesi  GBS  verisinin  değerini  ve  onların  nihai  kararlar  üzerindeki  gerçek  etkilerini

belirlemede çok önemli olmaktadır.

9.4 KURUMSAL ENGELLERİN AŞILMASI

CBS teknolojisinin girişinde kurumsal ve politik meseleler teknik olanlardan daha fazladır. 
Bir CBS “satın alınmaz”. Bu bir kurumun bilgi sisteminin bir parçasını oluşturur. CBS 
sistemin girişi kurumun veriyi kullanabilme şeklini değiştirir. CBS kurumdaki iş akışı kadar 
kurumun politik gücünü de etkiler. İdarecilerin yalnızca kullandıkları CBS teknolojisinin 
prensiplerini anlamaları yeterli değildir.



5.6.4 Veri İşlemi

Bir  çok  CBS  analiz  yöntemi  çoklu  tabakalarì  birleştirmeyi  içerir.  Bir  analizde

kullanılan tabaka sayısı arttıkça, hata için olası fìrsat sayısı artar. Sınırların temsilinden dolayı

çok sayıda işlem hatası olur. Daha önce bahsedildiği gibi, aynı sınır, iki tabakada az farklı

çizilebilir.  Sınırın şekli karmaşıklaştıkça, bu, daha çok sorun olur. Bir tabaka işleminde,  bu

uyumsuzluk, sonuçlarda hatalar yaratacaktır. 

Sınıfların tanımlandığı şekle özel bir hata düzeyi de vardır. Bitki örtüsü ve topraklar

gibi çok sayıdaki olay keskin sınırlarla, homojen harita birimleri olarak haritada gösterilir. Bu

haritalara tematik haritalar denir. Ancak, gerçekte her harita birimi içinde değişiklik yer alır. Bir

çam ormanı olarak etiketlenen harita çokgeni az sayıda diğer ağaç çeşitlerini de içerebilir. Veri

derlendiğinde,  asgari  harita  birimi  denilen  belirli  bir  ölçünün  altındaki  alanlar,  diğer  türlü

homojen harita birimi içerisinde tanımlanacaktır.  Bu, haritayı üretenler tarafından öngörülen

uygulamalar  için  oldukça  kabul  edilebilir  olabilse  de,  önceden  düşünmedikleri  analizlere

uygulandığında kabul edilemeyebilir (Daha önce anlatılan sınıflandırma doğruluğuna bakınız).

Bir toprak çeşitleri haritası bir alanı kumlu toprak olarak gösterebilir. Ormancılık gibi

bir uygulamada, bu harita biriminde % 15 killi toprak varlığı bu verinin kullanılmasını normal

durumlarda kısıtlandıracaktır.  Fakat,  ev alanı  seçimlerinde,  kil  içeriğinin  vardığı  önemlidir.

Kısmen kil ve kısmen kumlu toprak üzerine kondurulan bir ev eşit olmayarak yerleşecek, temel

ve  duvarlar  çatlayacaktır.  Bu  yerleşme sorunlarını  önlemek  için,  yoğun toprak  araştırması

gerekecektir.  Sınıf  tasarımlarının  doğruluğunu  anlayarak,  daha  ayrıntılı  bir  araştırmanın

gerektiği öngörülebilir.

5.6.5 Veri Çıktısı

Veri çıktı safhasında çıktı cihazı tarafìndan haritaların çizilmesi sırasında ve harita

malzemesinin büzülmesi veya şişmesi nedeniyle hata olur. Kağıt büzüldüğünde ve şiştiğinde,

haritalardan  alınan  ölçümler  değişecektir.  Küçük  ölçekli  bir  haritada,  milimetre  değişikler

yeryüzü ölçüsünde bir kaç metreyi gösterebilir.

5.6.6 Sonuçların Kullanılması

Bir  CBS  tarafından  üretilen  raporlar  yanlış  şekilde  kullanıldığında  hata  yapılır.

Sonuçlar  yanlış  yorumlanabilir,  doğruluk düzeyleri  göz ardı  edilebilir  ve elverişli  olmayan



analizler kabul edilebilir. Hata kaynağı CBS'den bağımsız olarak görünebilir. Fakat, gerçekte,

karar vermede neticelenen hatalar coğrafik bilgi kullanma işlemindeki hataları göstermektedir. 

5.7 Doğruluk Üzerine Bir Not

Doğruluk  yaygın  olarak  kullanılan  ve  genellikle  yanlış  anlaşılan  bir  terimdir.

Doğruluk bir tahminin doğru olması benzerliğidir. Bir harita, konumsal doğruluğu, bir noktanın

haritadan belirlendiği konumunun, gerçek konum yani saha araştırması gibi daha doğru bilgiyle

belirlenen  konum  olacağı  benzerliğidir.  Sınıflandırma  doğruluğu  bi  harita  üzerindeki  bir

konuma atanan sınıfın, sahada o konumda bulunacak sınıf olmasıdır.

Hiç bir harita % 100 doğru değildir. Her zaman bazı hata düzeyi olacaktır. Bir uzaklìk

150 m ± 0.5 m olarak ölçülür veya sınıflandırma doğruluğunun % 90 doğru olduğu belirtilir.

Fakat bu bildiriler önemli bir ölçüde eksiktir, doğruluk değerlendirmesinin dayandığı olasılığı

içermemişlerdir.

Bir Örnek

Doğruluk değerlendirmesinde olasılığın önemini görüntülemek için Şekil 5.1'de bir

örnek verilmektedir. Pratik, onlarca nokta kullanılmasına rağmen, basit olsun diye, sadece dört

nokta alınmıştır. Gene basit olsun diye haritadaki konum ve gerçek konum arasındaki mutlak

uzaklıklar kullanılmış, x ve y yönlerindeki hataları ayrı ayrı değerlendirilerek, pozitif ve negatif

hatalar ayırt edilmemiştir.

Şekil  5.1  A  bölümünde,  dört  noktanın  gerçek  koordinat  konumları  ve  haritadaki

konumları  gösterilmektedir.  Gerçek  konumlarla,  harita  konumları  arasındaki  küçük  farklar

noktaların  konumsal  hatalarıdır  (Konumsal  hatalar  resimde  açıkça  görülmeleri  için

abartılmıştır).  Eşlik eden tablo her noktayı ve konumsal hatasını  (gerçek ve harita konumu

arasındaki fark) listelemektedir.

Ortalama hata 1.46'dır. Bu, bu dört nokta için hataların bir ölçüsüdür. Fakat, haritadan

diğer noktalar seçilseydi, durum ne olurdu? Bu noktaların konumsal hataları ne olacaktı? İlk

gerçekte bilmek istediğimiz her bir  nokta için olası  hata  ortalamasıdır.  Dört örnek noktaya

baktığımız da konumsal hataların 1.00 ile 2.00 arasında değiştiğini görüyoruz. Ancak haritada

sadece dört kontrol noktası var. Kontrol noktaları haritada daha doğru gösterilen bir alandan

alınmış olabilir.  Eğer daha çok nokta seçilmiş olsaydı ve noktalar arasındaki hata değişimi

nispeten küçük olabilirdi,  Bu konuda kullanışlı  bir  ölçü standard sapmadır.  Her nokta için



hatalar  azaldıkça  standard  sapma  değeri  azalır.  Örnek  sayısı  artınca  da  azalır.  Standard

sapmanın bu özelliği, daha çok veri noktası olduğunda hata ölçümüne güvenimizin artmasını

sağlar.

Doğruluk  seçilen  güvenirlik  seviyesinde  en  çok  beklenen  hatadır.Standard  sapma

verilen bir hata düzeyinin olma olasılığının beklenen sıklığını tahmin etmekte de kullanışlıdır.

Bu, elverişli bir matematiksel model seçerek yapılır. Kullanılan strateji, geçmiş tecrübelerin, bu

çeşit bir harita için hata dağılımını iyi tahmin ettiğini göstermiş olduğu bir modeli seçmektir.

Haritadan  örnek  kontrol  noktaları  seçilebilir,  kontrol  edilebilir  ve  bu  kontrolun  sonuçları

modelle haritaya uyarlanabilir. Daha sonra herhangi şiddetde bir hatanın olması beklenen sıklık

hakkında  tahminler  yapılabilir.  Elbette,  tahminlerimizin  doğruluğu  uygun  bir  modelin

kullanılıp kullanılmadığına bağlı olacaktır. 

Sık  kullanılan  bir  model,  Şekil  5.1  B kısmında  gösterilen  normal  dağılımdır.  Bu

modelin, burada değerlendirilen konum hataları gibi ölçüm hatalarının dağılımı konusunda iyi

tahminde bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bu modelin kullanması kolaydır. Modeli uyarlamak

için  gereken  veri  örneğin  ortalama  değeri  ve  standard  sapmasıdır.  Bu  durumda  uyarlanan

değerler  konumsal  hataların  ortalama değeri  ve standard  sapmasì  yani  kontrol  noktalarìnìn

gerçek  ve  harita  üzerindeki  konumlarının  uzaklığıdır.  Ortalama  değer  ve  standard  sapma

belirlendikten  sonra  belirli  düzeyde  bir  hatanın  olacağı  standard  istatistiksel  tablolardan

okunabilir.  Temel  istatistik  dersi  almış  olan  bir  kimse  bu  dağılımı  kullanarak  insanların

ortalama boylarını, yaprakları ortalama uzunluklarını ve sayısız diğer örnekleme problemlerini

modelleyen ödevler yapmıştır.

İki grafik, her kontrol sonucu için beklenen sıklığı göstermektedir. Eğrideki her nokta,

belirli bir çıktının (x ekseni üzerindeki değer) olacağı sıklığı (y ekseni) göstermektedir. Her eğri

altındaki alan bütün olası kontrol çıktılarını göstermektedir. Kolaylık için, her grafik, her eğri

altındaki alan 1'e toplanır şekilde ölçeklenmiştir. Modelin kolay kullanılması için x ekseni, Z -

değerleri denilen standard sapma birimlerine bölünmüştür. Bir örnek ölçümünün Z - değeri

ölçümü örnek standard sapmayla bölerek hesaplanır.



7.4 CBS ANALİZ FONKSİYONLARININ SINIFLANDIRILMASI

CBS  tekniklerinin  gelişmesi,  giderek  daha  karmaşık  analiz  fonksiyonlarının

yaratılmasına olanak vermiştir. En basit ve yaygın kullanılan fonksiyonların bile tanıtımı bu işe

hazırlıklı olmayanları korkutabilir. Burada kullanacağımız yaklaşım bu fonksiyonlarì kendi alt

bölümleri  olan 4 ana katogoride  toplamak olacaktır.  Sınıflamanın  ilk  seviyesinde şu 4 grup

vardır.

1. Uzaysal verilerinin analiz ve bakımı

2. Öznitelik verilerinin analiz ve bakımı

3. Öznitelik ve Uzaysal verilerin birlikte analizi

4. Çıktı şekillendirmesi

Her ana grup, ayrıca bir dizi fonksiyon tiplerine ayrılır. Farklı katagoriler arasındaki

farklılıklar bir miktar yapay ve iyi tanımlanmamış olmamakla birlikte yeniden kullanımda yararlı

bir çerçeve oluştururlar.

Bir  CBS  fonksiyonunun  kullanıma  sokulması,  veri  modeli  (  rastera  karşı  vektör)

yazılım, performans kriterleri (hangi hızla çalışılmalı, hangi seçenekler sunulmalı) gibi faktörlere

bağlıdır.  Bu  faktörler  önemlidir  ve  uygun  şekilde  değerlendirilebilmesi  için  oldukça  yoğun

deneyim  gereklidir.  Bununla  birlikte  CBS'nin  sunduğu  analiz  fonksiyonlarının  çeşitlerini

anlamadan,  bunların  nasıl  kullanıldığını  ve  niçin  değerli  olduğunu  anlamada  bu  düzeyde

ayrıntılara  gerek  yoktur.  Bu  bölümün  geri  kalan  kısmında  CBS  analiz  ve  maniplasyon

fonksiyonları bu içerikte ele alınacaktır.

7.5 MEKANSAL VERİNİN ANALİZ VE BAKIMI

Mekansal veri dosyalarını dönüştürmede, düzeltmede, ve doğruluklarını belirlemede

analiz  ve  bakım  fonksiyonları  kullanılır.  Bunlar  en  çok  mekansal  verilerle  ilgilidirler  ve

mekansal olmayan öznitelik bilgisi ile çok az ilişkiye gerek duyarlar. Bu fonksiyonları taktim

şekli CBS'den, CBS'ye değişir.

Bütün  CBS'lerin  kaynak  verileri  sistemde  kullanılan  veri  yapısını  dönüştürme  ve

yaratıldıktan sonra yeniden düzenlemeye (edit) etmeye ihtiyacı duyarlar. Buna ilave olarak aynı

alan için farklı veri tabakaları birbirine veya seçilmiş bir koordinat sistemine göre uygun şekilde

kaydedilmeli veya dönüştürülebilmelidir.



Birbirine  komşu alanlara  ait  dosyaları,  tek  bir  dosya  haline  getirme  (buna mozaik

oluşturma da denir) işlemi de gerekli olabilir. Depolama etkinliğini arttırmak için, depolamada

kullanılacak  veri  miktarını  azaltmak  istenebilir.  Koordinat  azaltma,  sınırları  belirlemede

kullanılan  koordinat  çiftlerinin  sayısını  azaltan  bir  işlemdir.  Aynı  sınırları  farklı  veri

tabakalarında temsil eden ancak birbiriyle uyuşmayan hatların birbirine uyumlu hale getirilmesi

gereklidir.  Herhangi  bir  CBS bütün  bu fonksiyonları  içerebilir  veya  kullanıcıdan  yeterli  ön

işlemlerden geçmiş veriler sağlamasını isteyebilir.

7.6 FORMAT DÖNÜŞÜMLERİ

Veriler bir CBS'ye, bir sayısallaştırılma tablosunda oluşturulmuş noktalar listesi olarak

verilmiş olabilir.  Girdi, sayısal bir dosya, yükselti değerlerine sahip bir ağ veya sayısal çizgi

grafiği  formatında  olabilir.  Bu  dosyalar  CBS  tarafından  yazılımın  içinde  kullanılan  dosya

formatlarına ve veri yapısına dönüştürülmelidir. Bir raster temelli CBS'ye girilen bir raster dosya,

hiç bir yeniden formatlama gerektirmeyebilir.  İç dosyalar orijinal dosyadan bazı bilgi ilavesi

(ekseriya başlık bilgisi) sahip olabilir. Bu ilaveler sistem tarafından kullanılan isimlendirme, veri

kaynağı, boyutlar ve diğer parametreler olacaktır.

Topolojik olarak yapılandırılmış vektör temelli sistemler durumunda, topolojik yapıyı,

koordinat  bilgisinden  yaratmak  veya  oluşturmak  gerekmektedir.  Bu  süreç  oldukça  kritiktir.

Çünkü bu yapılmadığında, çalışım topolojisi sistem tarafından bilinemez. Aynı zamanda harita

elementlerinin  (noktalar,  çizgiler,  poligonlar)  sayısına  ve  yazılım/donanım kapasitesine  bağlı

olarak dakikalar veya saatler sürebilir. Yani çok zaman alıcıdır.

Format dönüştürme işlemi veriler CBS'ye uygun formda toplanmamışsa çok pahalı ve

zaman  alıcı  bir  işlemdir.  Örneğin;  harita  bilgisi  otomatik  deneme  uygulamaları  ekseriya,

topolojik olarak yapılanmamış bir formatta sayısallaştırılırlar. Bu dosyalar daha sonra CBS'ye

olarak girdi olarak kullanıldıklarında, bunların CBS tarafından topolojik yapıya dönüştürülmeleri

çok güç veya imkansız  olabilir.  Kapanmamış  poligonlar,  çakışmayan  hatlar  gibi  problemler

yoğun düzeltmeler gerektirebilir. Gerçekten bazen bütün haritayı yeniden sayısallaştırmak daha

ucuz olabilir.  Bu nedenle, format dönüşümlerinin maliyeti ve sayısal veri tabanları kullanma

maliyetini önemli şekilde etkiler ve CBS'ye kaynak olacak veriler üzerinde de etkili olacaktır.

7.7 RELATİF KONUMA GÖRE ÇAKIŞTIRMA

Bu süreçte verici (slave) tabir edilen bir veri tabakası, alıcı (master) denilen ikinci bir



veri tabakası üzerine çakıştırılır.

Verici tabakanın bağıl konumu çakıştırılacak veri tabakalarının her ikisinde de kolayca

belirlenecek olan özellikler yardımıyla hassas olarak çakıştırılabilir. Yolların kesişim noktaları,

ırmakların birleşim yerleri, küçük adalar çakıştırma için kullanılacak bazı özelliklerdir.

Bu  özelliklerin  konumları  daha  sonra  genellikle  grafiksel  ve  etkileşimli  olarak

gerçekleştirilen bir süreç ile CBS'ye girilir. Çok kullanılan bir süreç, veri tabakalarının görüntüsü

üzerinde bir gösterge yerleştirmek veya sayısallaştırıcının göstergesini çakıştırılacak noktaları

noktaları  belirlemede kullanmaktır.  Söz konusu noktalar her iki  veri tabakası için girildikten

sonra  CBS vericinin  koordinatlarını,  alıcı  tabakanınkilerle  daha  yakından çakışması  için  bir

gerekli matematiksel bir dönüşüm fonksiyonu hesaplar. Bundan sonra operatöre çakıştırmanın

kalitesini gösteren, yani veri tabakalarının ne kadar iyi oluştuğunu gösteren istatistiksel bilgiler

ulaşır. Operatör devam etmeyi seçerse veri tabakası işlenir ve verici tabaka üzerindeki özelliklere

yeni koordinat değerleri verilmiş olur.

Bu  tür  çakıştırma  işlemleri,  genellikle  lastik  tabakalama  (rubber  shceting)  olarak

isimlendirilir.  Bunun nedeni  bir  veri  tabakasının sanki  lastikten  yapılmış  gibi  yerine uyacak

şekilde  çekiştirilmesidir.  Lastik  tabakalama  her  iki  tabakada  kullanılan  koordinat  sistemi

hakkında çok az varsayımlarda bulunan bir işlevsel  bir  çözümdür.  Çakıştırmanın doğruluğu,

çakıştırma noktalarının konum hatalarından tahmin edilir. Bu bir önyargılı bir tahmindir. Çünkü

dönüşümde aynı noktalar kullanılarak hesaplanmıştır. Haritanın diğer bölgeleri aynı doğrulukta

çakıştırılmamış olabilirler. (Bazı sistemlerde dönüşüm fonksiyonunu hesaplamada kullanılmayan

bir noktalar grubu ele alınarak doğruluk hesaplaması yapılmaktadır). Çakıştırma noktaları her iki

haritada  da  doğru  şekilde  belirlenebilirse  ve  noktalar  harita  üzerinde  iyi  dağılmışlarsa,  bu

şekildeki çakıştırma doğruluğu yöntemi veri tabakası için makul bir çakıştırma öngörüsü sağlar. 



8.2 FAZ  1 : FARKINDA OLMA

Yeni teknoloji hakkındabilgi kuruma çeşitli düzeylerde girer. İdeal olarak, yeni fikirler

kimden geldiğine bakılmaksızın incelenmelidir. Gerçekte, yeni fikirler kıdemli yada kıdemsiz

bir kişi tarafìndan sunulduğu zaman farklı ele alınır. CBS gibi yeni fikirler bir kurum içinde

"SATILMAK"  zorundadır.  Satış  alttan  üstte,  üsten  alta  yada  bağımsız  3.  şahıs  tarafından

olabilir.

8.2.1 YENİ BİR TEKNOLOJİYİ TANITIM YAKLAŞIMLARI :

Üstten-alta  : Üstten-alta  tanıtım  farklı  şeyler  yapmak  için  fikirlerin  yönetim

kademesinden üretim kademesine zorlanması  durumunda oluşur.  Para sağlama ve kurumsal

destek  gibi  çok  önemli  etkenlerin  ya  yönetim  kademesinde  yer  alması  ya  da  bu  kademe

tarafından kolayca elde edilebilir olmasì güçlü bir avantajdır. Yönetim kademesi aynı zamanda

farklı uygulamaların sonucu potansiyel yararları daha geniş bir perspektifte görebilir. Örneğin,

CBS bir belediyenin sadece toprak parsel kayıtlarını değil, bütün yersel verilerini düzenlemek

için  kullanılabilir.  Farklì  bölümlerde  bundan faydalanabilirler.  Sistem emniyet  güçleri  yada

itfaiye tarafìndan acil sevkiyat için, halkla ilişkiler tarafìndan iskan ve vasıtaların bakımı ve

işletimi için, okullar tarafından okul otobüsünün yol güzergahının belirlemesi için, v.b. şeklinde

kullanılabilir.  Üstten-alta  yaklaşımının  dezavantajı  yönetim  kademesinin  bilginin  gerçekten

nasıl girileceğini ve organizasyon tarafından nasıl işleneceğini tam olarak farkında olunmaması

olabilir.  Bir  CBS'nin  sahip  olduğu  gerçek  yararların  elde  edilmesinin  olabilirliğini

değerlendirme için teknik donanımları yeterli olmayabilir.

Sonuç  olarak,  önerileri  kolayca  reddedilen  şişirilmiş  beklentilere  neden  olabilir.

Çalışanlar  direnme  problemiyle  de  karşılaşabilir.  Kurumun  yeniden  yapılanması  bazı  eski

işlerin kaldırılmasını gerektirecektir. Örneğin, hava tahmini haritalarının çizilmesi için, oldukça

fazla sayıda teknisyene ihtiyaç gösterir. Oysa şimdi bu işin büyük bir kısmı otomatik olarak

yapılmaktadır.

Alttan-Üste : Alttan-üste tanıtım işi yapanların güncel yöntemleri gerçekleştirebilecek

gelişmelerin farkına varmaları ile ortaya çıkar. Kurumun bu seviyesindeki bireyler büyük bir

olasılıkla  kullandıkları  sistemin  sınırlarını  en  iyi  bilen  ve  CBS'nin  tanıtımı  ile  zorlukların

aşılabileceğinden  haberdardırlar.  Bu  yaklaşım,  çalışanların  desteğine  sahip  olduğundan

ulgulanması genellikle daha kolaydır.

Alttan-üste  yaklaşımının  zorluklarından  biri  yöntemin  bir  CBS  için  yapılacak



harcamaları onaylama şeklidir. CBS gibi karmaşık ya da yazma sistemi gibi heryerde rastlanılan

bilgisayar sistemleri için yapılacak fayda-masraf analizleri oldukça yararlıdır.

Ayrıntılı olarak incelendiğinde, fayda-masraf analizleri bazı yararları içermesine rağmen

bazı  eksiklikleri  de  vardır.  Çalışma  koşulları,  bilgiye  ulaşma  hızı  ve  hizmetin  gelişmişlik

seviyeleri gibi bir çok değişiklik birbirine karışmayacaktır. Genellikle karar, yeni teknolojiyi

uyarlamak için gereken "ortak bilgi" oluşturana kadar bekletilebilir. Yersel verinin otomasyonu

gereği  üst  kademelerde  de  yeterince  tartışıldığında,  mevcut  durum  gibi  kabul  edilir.

Otomasyonun doğrulanması için gereksinim ve ilgi kuruluşun mekaniği üzerine odaklanır.

Bağımsız Üçüncü Kişi : CBS fikrinin sunucusu kurumun dışından üçüncü bir kişi

olabilir. Bu bir CBS satıcısı, aynı alanda çalışan ve CBS kullanan bir grup ya da bir danışman

olabilir.  Üçüncü  kişi  desteği  benzer  ihtiyaçlara  sahip  aynı  kurum içindeki  bir  gruptan  da

gelebilir. ancak, işler birbirine çok yakın ise, grup yeni kaynağın kontrolü için rekabete girebilir.

Veri  işleme  bölümleri  zaman  zaman  bilgisayar  kaynaklarının  kontrolü  için  hizmet  veren

bölümlerle rekabet durumuna düşebilir.

Bir CBS Kazanmanìn Coşkusu 

CBS gibi yeni bir fikrin tanıtımının coşkusu mevcut bilgi sistemiyle ilgili sorunların

varlığının sonucudur. Bu konuda en yaygın problemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

1. Yersel bilgi ya çok az muhafaza edilmiştir ya da güncelliğini yitirmiştir. Bu zamanı

geçmiş  haritaların  oluşturulmasına,  haritaların/yenileme  düzeltme  işlemlerinin  uzun

gecikmelere  yol açmasına  ve verilerin  sağlıksız/yanlış  elde  edilmesine  neden olur.  Bilginin

kalitesine/doğruluğuna güvenmeyen kullanıcı yeni bir veri kaynağının kullanımına yönelebilir.

2. Yersel veri standartlaşmış bir şekilde kayıt  edilip,  saklanmaz. Coğrafi koordinat

sistemleri  farklı  ve  haritaların  ölçekleri  değişik  olabilir.  Bu  da  farklı  verilerin  birlikte

kullanımını zorlaştırır. Bu sorunlar varolan verinin kullanışlığını sınırlayan başlıca etkenlerdir.

3. Yersel  verci uygun bir şekilde tanımlanmamış olabilir. Örneğin, bölümler kendi

alan-kullanımı kategorileri için farklı tanımlar kullanabilirler. Bu da benzer bilgi için birden

fazla  verinin  alınıp,  saklanmasını  gerekli  kılar.  Bütün  kullanıcıların  ihtiyaçlarını/isteklerini

karşılayan tek bir sınıflandırma yöntemini geliştirmek genellikle mümkündür. Bazı durumlarda,

farklı  kurumların  temsilcileri  benzer  verinin  farklı  sınıflandırma  sistemlerinin  kullanımıyla

düzenlenmesini gerekli görebilir. Ancak, bundan sonra, verinin toplanması ve kodlanmasında

işbirliğiyle genellikle bir maliyet düşme sağlar.

4. Veri paylaşılmaz. Bu yanlış kullanıma neden olur ya da veriyi kullanacak olanların



verinin yerini  ve varlığını  bilmemelerine  yol  açar.  Sonuç olarak,  kullanıcılar  kendi  verisini

orijinal veri tabanında saklar ya da kendi veri  tabanını oluşturur ve muhafaza eder. Bu ise,

yalnızca verini toplanması ve saklanmasının maliyetli  olmasına neden olmaz, aynı zamanda

verinin çoğaltılması esnasında farklılıkların oluşmasına da neden olur. 

5. Verinin geri çağrılması ve işlenme kapasiteleri yetersizdir. 

6. Kurumun yapılmasını arzuladığı yeni istekler varolan bilgi sisteminin kullanımıyla

karşılanamaz. Kurumun temsilcisi değiştirilebilir ya da yeni bir yasal düzenleme ile ancak bir

CBS tarafından karşılanabilecek şekilde veri tabanının sınırsız genişlemesi sağlanır.

8.3 FAZ 2: SİSTEM İHTİYAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ

CBS  kuruluşunun  çoğu  tartışmaları  bu  safhada  başlar.  Burada  geliştirilecek  olan

sistem  ihtiyaçları,  sistemin  hangi  ve  kimin  ihtiyaçlarını  karşılayacağını  tanımlayan  grubun

etkisinde olacaktır. Önerilen sistemler bu grubun özel düşüncelerini/fikirlerini yansıtacaktır.

Varolan  sistemin  ve  öngürülen  ihtiyaçlarìn  FONKSİYONEL  TANIMI  yada

KULLANICI İHTİYAÇLARI ANALİZİ şeklinde isimlendirilen farklı yöntemlerle  kurumun

yersel  bilgiyi  geliştirmesi  sağlanır.  Bu  mülakatçıların   kullanımı,  kurum tarafından  verilen

hizmetlerin  ve  bilgi  ürünlerinin  incelenmesi  yolu  ile  gerçekleştirilir.  Var  olan  sistemin

incelenmesi bir işlem setinin modüllerine bölünmesi ile yapılabilir.  Her bir modül içinde, bir

kullanıcı, veriye ulaşan ve kullanan, gerekli giriş verisini elde eden, aynı veri üzerinde bir yada

daha fazla yöntem uygulayan ve bir bilgi üretimini gerçekleştiren birimlerden oluşur. Bu ürün

bir alan parselinin yasal tanımı, kritik vahşi yaşam yerinin bir haritası, yada kesilecek ormanlık

alanlarının tablosu olabilir.

Fonksiyonel  ihtiyaçların  tanımı  mevcut  sistem  ve  öngörülen  gelecek  işlem

ihtiyaçlarının değerlendirilmesinden elde edilir. Bilgi sistemi, bu nedenle, kurumun içindekilerle

bir bütün olarak düşünülür. 



3.3 UZAKTAN ALGILAMA HAKKINDA ALTI YANLIŞ KANI

Uzaktan Algılama, coğrafi bilgi kullanıcılarının çoğuna yabancı gelebilir.  Halbuki

kullandıkları  ve  kullanacakları  bilgilerin  önemli  bir  bölümü bu yoldan  elde  edilmektedir.

Kişiler  bilgi  eksikliklerini  genellikle  başkalarından  duyduklarından  ve  dedikodulardan

gidermeye  çalışmaktadır.  Bilginin  kaynağından  uzaklaşıldıkça  bir  kısım  bozulmalar  ve

“katkılar” kaçınılmaz olur ve bazen “söylentiye” dönüşür.

Son  15  yıl  içinde,  sayısal  uzaktan  algılama  yöntem  ve  çözümleme  sonuçları

hakkında  bir  dizi  “söylenti”  oluşmuştur.  Bu  söylentilerin  bir  kaynağı,  Landsat  serisi  ilk

yeryüzü  kaynakları  uydular  etrafındaki  heyecan  dalgası  olmuştur.  Temmuz  1972’de,  ilk

Landsat  uydusu  atılmadan  bile  önce,  uzmanlar  kaynakların  envanteri  ve  kullanımı

konusundaki bilgilerimizin bu yeni veri kaynağının -sayısal-görüntülerin-yardımı ile “devrim”

sayılabilecek  değişikliklere  karşılaşacağını  tahmin  ediyorlardı.  Beklenen,  uydu  temelli

sistemlerden  elde  edilecek  görüntülerle,  geniş  alanlar  hakkında,  hava  fotoğrafları  ve  alan

çalışmaları ile elde edilebilen doğrulukta bilgilerin çok daha ucuza elde edilmesiydi. 

Gerçek,  bu  iyimser  tahminlerin  biraz  gerisinde  kaldı;  ancak  yine  de  daha  önce

ulaşılmış  olanlardan  daha  ileri  düzeylerde  bilgi  edinebilme  kapasitelerine  ulaşılabilmiştir.

Yine  de  bir  çok  kullanıcının  uzaktan  algılama  verileri  sonuçlarından  yeterince  memnun

olmadıklarını ve hayal kırıklıkları yaşadıklarını kaydetmeliyiz. Uzaktan algılama tekniklerinin

katkıda bulunamayacakları bilgi gereksinim ve kategorileri olduğu gibi tekniğin yetersiz ve

yanlış  uygulamaları  da söz konusu olmuştur.  Örneğin,  otomobiller  de zaman zaman arıza

yapabiliyor ve insanlara zarar verebiliyor,  fakat yinede onları taşıma amacı ile kullanmayı

sürdürüyoruz. Aynı şekilde, uzaktan algılama da, yeryüzü kaynakları hakkında en ekonomik

bilgi edinme araçlarından biri olma vasfını sürdürmektedir. 

Ancak, teknik hakkındaki bazı olumsuz ve yaygın görüş ve söylentiler  de devam

etmektedirler.  Arabaların  tehlikelerinin  olduğu  gibi,  bu  söylentilerin  de  nedenleri  vardır.

Bunların en önemlisi gerçekliği olmayan yanlış uygulamaların ait bazı kategoriler bütünüyle

reddetmek  amacıyla  yapılan  gereksiz  genellemelerdir.  Kulaktan  duyma  söylentiler  hala

uzaktan algılama yöntemlerinin kullanımı  konusundaki kararları  etkileyebilmektedirler.  Bu

“söylentiler” den en duyulmuş altı tanesi burada ele alınacaktır. 

Söylenti 1:  Uydu temelli  uzaktan algılama görüntüleri yeterli  uzaysal çözümleme

gücüne sahip değildirler.



Çoğu kez uzaysal çözümlemenin ne olduğu ile çözümlenebilmesi gereken arasında

bir karmaşa vardır. Çözümleme teriminin anlamında kesin olmayan yanlar olduğu gibi tanımı

için farklı ifadeler mevcuttur. Burada bizim kullanacağımız tanım şu olacaktır:

Bir duyaç sisteminin uzaysal çözümlemesi keskin çizgilerle görüntü oluşturabilme

gücüdür. Ortak bir ölçü birimi, standart bir test paternine ait görüntüde milimetre başına düşen

ayrıştırılabilen  çizgi  çiftleri  sayısıdır.  Bir  duyaç  sisteminin  uzaysal  çözme  gücü

“görülebilecek” en küçük cismi belirler. “Görünebilmekten” kasıt algılamaktır.

Çevresinden farklı bir şeyin varlığı hakkındaki belirtiler, örneğin bir buğday tarlası

içinde buğday tarlası olmayan bir bölge, o nesnenin algılandığının işaretidir. Çoğu kez bu tür

algılama  bilgisinden  daha  fazlasını  isteriz:  Algılanan  cismin  ne  olduğunu  (sınıfını,

kategorisini) da bilmek isteriz.

Uzaysal çözümlemede “tanımlama” düzeyi algılanan cismi sınıflayabilme gücüdür.

Örneğin buğday tarlası ortasındaki farklı bölge farklı bir bitki mi, bir ev veya su birikintisi mi

veya bir tarım aracı mıdır? Çözümlemenin daha ayrıntılı düzeyi “belirleme” olarak (bazen de

analiz)  düzeyi olarak  isimlendirilir.  Bu düzey için,  cisim hakkında daha  özel  bilgiler  söz

konusudur. Mesela tanımlama düzeyinde, cismin bir bina veya su birikintisi olmayıp başka bir

bitki  türü  olduğu  belirlenebilir.  Belirleme  düzeyinde  ise  bitki  türünün  ne  olduğu  ortaya

çıkarılabilmelidir. 

Algılama,  tanımlama  ve  belirleme  olarak  ifade  ettiğimiz  uzaysal  çözümleme

düzeyleri,  bir  dereceye  kadar  birbiriyle  örtüşen  kategoriler  olmakla  birlikte  özel  amaçlı

uygulamalarda  uzaysal  çözümlemenin  değerlendirilmesi  için  yararlıdırlar.  Kaba  bir  ölçek

olarak,  algılama  düzeyinden tanımlama düzeyine  geçiş  için  çözümleme gücünün üç  misli

artırılması  gereklidir.  Tanımlamadan  belirlemeye  geçiş  için  ise  10  katı  ve  daha  yüksek

çözümleme gerekli görülmektedir .

Her  çözümleme düzeyinde,  cismin  boyutları  dışındaki  etkenler  de rol  alır.  Uydu

temelli  sayısal  duyaçların  görüntüleri,  görüntü  elemanı  denilen  hücrelerden  oluşur.  Bu

elemanlara  piksel  (picture  element)’de  denir.  Her  piksel  belirli  boyutlarda  bir  yeryüzü

parçasına  karşılık  gelir.  Örneğin  Landsat  4  ve  5  uyduları  üzerindeki  tematik  Algılayıcı

Thematic  Mapper  adı  verilen  duyaçlar  sisteminde,  her  piksel,  yeryüzünde  30  m x  30  m

boyutlarında  bir  bölgeyi  temsil  eder.  Görüntü  elemanı  boyutları  görüntüde  seçilebilecek

cisimlerin boyutları hakkında oldukça kaba bir fikir verebilir.  Kontrast veya zıtlık, uzaysal

çözümlemeyi doğrudan etkileyen diğer bir etmendir. Cisimle çevresi arasındaki kontrast ne

kadar fazla ise, çözümlenebilecek boyutlar o kadar küçüktür. Atmosfer etkileri, güneş açısı ve

diğer  çevresel  bazı  etkenler  bir  cismin  görüntüde fark edilip  edilemeyeceğini  belirler.  Bu



nedenlerle,  bazen  bir  piksel  boyutlarından  küçük cisimler  kolaylıkla  algılanabileceği  gibi,

bazen de bir piksel boyutlarını aşan cisimler fark edilemeyebilir. Algılanma, cismin çevresi ile

oluşturduğu  zıtlığın  derecesine,  atmosfer  ve  aydınlanma  koşullarına  ve  duyaçın  duyarlı

olduğu ışık dalga boyuna (rengine) bağlıdır. Örneğin 20 m genişlikteki kara yolları, çevresi ile

oluşturduğu  yüksek  zıtlık  nedeni  ile  80  m  ayrımlı  Landsat  MSS  duyaçlarından  alınan

görüntülerde bile kolaylıkla görülebilmektedirler. 

Ne kadar küçük bir cismin görülebileceğinden daha önemli olan bir soru, istenen bilgiye
ulaşılabilmeleri için neyin algılanabilmesi gerektiğidir. Bazen, şaşırtacak kadar düşük 
uzaysal çözümlemeler istenen bilgiyi sağlayabilir.



9.4 KURUMSAL ENGELLERİN AŞILMASI

CBS teknolojisinin girişinde kurumsal ve politik meseleler teknik olanlardan daha

fazladır. Bir CBS “satın alınmaz”. Bu bir kurumun bilgi sisteminin bir parçasını oluşturur.

CBS sistemin girişi kurumun veriyi kullanabilme şeklini değiştirir. CBS kurumdaki iş akışı

kadar  kurumun  politik  gücünü  de  etkiler.  İdarecilerin  yalnızca  kullandıkları  CBS

teknolojisinin prensiplerini  anlamaları  yeterli  değildir.  Bunun yanında onun konularla olan

sosyal, politik ve ekonomik entegrasyonunu da bilmeleri zorunludur. Bir CBS sistemi başarılı

biçimde  kurulduktan  sonra  pozitif  fayda-masraf  oranlarına  ulaşması  için  kurum

uygulamalarında 4-5 yıllık periyotlara ihtiyaç vardır. Çoğu durumda devlet kurumları ile özel

sektör arasında yapılacak anlaşma ve ortak çalışmalar  masrafların  paylaşılmasını  ve kalite

standartlarının  korunmasını  sağlayacaktır.  Sonuç  olarak  bireysel  kamu  kurumlarında,

sayısallaştırma çabalarını minimize edip toplu olarak üretilen veriyi maksimize etme yönünde

bir  istek  uyanır.  Kamu kurumları  arasındaki  işbirliği  CBS uzmanlarını  ve mevcut  sayısal

veriyi paylaşmada daha fazla başarı sağlamaktadır. 

Belediyeler  gibi  bölgesel  yönetimlerin  sayısal  formdaki  bilgiye  olan  talebi  harita

yapan kurumlar üzerinde coğrafi bilginin sayısallaştırılmasının hızlandırması konusunda baskı

oluşturacaktır. Bu ise bu kurumların kısa süreli bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında çok etkili

olacaktır. Ayrıca uzun süreli amaçların planlanmasında bir ortam sağlayacaktır. 

Veriyi sahiplenme şeklindeki geleneksel kavramlar bir CBS uygulamasında bir diğer

sıkıntıyı  oluşturmaktadır.  Örneğin  çoğu  bireysel  bölüm  ve  kurumlarda  “onların  verisi”

olduğuna dair bir kanı bulunmaktadır. Oysa veri daha geniş bir kitlenin kullanımı için belirli

bir masrafla elde edilmektedir. Bu görüşü CBS veri tabanının esas ruhu olan “ortak kaynak”

biçimine  dönüştürmek  oldukça  zordur.  Çünkü  bu  “ortak  kaynak”  tüm kullanıcı  kitlesinin

yararına hizmet edecek şekilde üretilmiştir. 

9.5 BİREYLERİN EĞİTİM GEREKSİNİMİ

CBS teknolojisini daha yaygın biçimde kullanılabilir şekle dönüştürmede en önemli

konu  yeterli  bilgi  ile  donatılmış  eleman  temin  edebilmektir.Mevcut  araştırma,  geliştirme

eğitim ve işlem ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan sayısı kısıtlı olup bu ihtiyaç gün geçtikçe

artmaktadır. Bu konuda gerekli eğitimi verecek yeterli sayıda eğitim kurumu yoktur. Daha

önemlisi bunun nasıl bir temel eğitim alınması gerektiği de açık değildir. 



CBS ile ilgili çoğu eğitim, bir CBS sistemini işletecek bireylerin eğitimi anlamına

gelen teknoloji  eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır.  Ancak kullanıcılar  teknolojiyi  uygulama

metodlarında uzmanlaşmalıdırlar. Yapısı gereği CBS, bir veri entegrasyon makinasıdır. CBS

sistemini  etkin  kullanabilmek  için  analizcilerin  problemlerin  yapısını  ve  analiz  edilecek

verinin  karakterini  iyi  anlamaları  gerekmektedir.  Herhangi  bir  kişi  tüm konularda  uzman

olamayacağı için bu teknoloji disiplinler arası koordinasyonu, tek bir disiplinde derinliğine

bilgiyi  ve  pratik  deneyim olduğu  kadar  teorik  bilgiyi  de  gerekli  kılmaktadır.  Bu nedenle

eğitim  gereksiniminin  kesin  tanımını  yapmak  güçtür.  İlave  olarak,  deneyim  az  sayıda

sağlanan bir kaynaktır ve zor elde edilen bilginin yaygınlaştırılmasını sağlayan bu kaynağı

bulmak gerekmektedir. 

Eğitimli personel gereksinimi, az gelişmiş ülkelerde çok daha önemli olmaktadır. Bu

ülkelerde  özel  teknik  eğitimle  donatılmış  bireyler  çok  kısa  sürede  bu  teknik  becerilerini

kullanamayacakları idari pozisyonlara yükseltilmektedirler. Ya da buna alternatif olarak, bu

tür kişiler  daha gelişmiş ülkelerce alınarak daha iyi  bir yaşam standardı ve iyi bir  kariyer

imkanına sahip olmaktadırlar. Sonuç olarak, yeterli teknik personel sağlamak zorlaşmaktadır.

9.6 SORUMLULUK

Bir CBS teknolojisinin kullanımında en önemli konulardan birisi  coğrafi  bilginin

dağıtımındaki hukuki ve politik sorumluluktur. Bir CBS tesisi bilgiyi üretmek ve yaymak için

kurulur. Bunu gerçekleştirirken, bilgi kaynaklarını kontrol eden bireyler önemli bir gücü de

ellerinde bulundurmaktadırlar.  Gücün olduğu yerde sorumlulukta var demektir.  Ancak, bir

CBS’in işletilmesinde asıl soru, kimin sorumlu olacağıdır. 

Bir CBS’e ulaşma izni verilenler, bireyler faaliyetler ve onların varlıkları konusunda

çok  değerli  bilgi  zenginliğini  kontrol  etme  gücüne  sahip  olmaktadırlar.  Bir  CBS  tesisini

işletecek bireyler teknik yönden iyi eğitilmiş olabilirler. Ancak acaba onların etik değerleri

yeterlimidir?  Onların  bilgileri  onların  ne  yapabileceklerini  tanımlar  ancak  bu  bireyleri

yapacakları şeyleri seçmede limit oluşturacak herhangi bir kontrol var mıdır? Onlara yasal ve

etik  konularda  rehberi  kim  sağlayacaktır?  Acaba  bir  CBS işletiminde  sorumluluk  tek  bir

kişiye mi verilecektir yoksa ortak olarak mı paylaşılacaktır. Bir CBS iki kenar keskin bir kılıç

gibidir. Bir yandan çok geniş bilgiye çok kısa sürede ulaşım sağlamakta öbür taraftan, yanlış

bilgilendirme ve bireylerin özel yaşamlarına müdahale imkanı yaratmaktadır.

Bir CBS’in büyük veri dosyalarını analiz etme gücü bireylerin haklarına müdahale

etme  imkanını  da  içerir.  Belediyelerde  olduğu  gibi  birçok  kayıt  holdingler  vatandaşların



faaliyetleri hakkında bilgiyi içerir. Bu bilgilerin çoğu halka açık olmasına karşın el ile yapılan

işlemlerde tümünün taranması o zaman alacağı için pratik değildir. Oysa sistem bu bilgileri

kısa sürede tarama, geri çağırma, birleştirme, adres ve isim kullanarak verilere ulaşma imkanı

sağlar.

Birde CBS yönetiminin bir diğer rahat olmayan politik bir boyutu bulunmaktadır.

Bir  CBS  tesisinin  bütçesini  kontrol  edenler  hangi  sınıra  kadar  üretilen  bilgiyi

etkileyeceklerdir?  Acaba  sistemi  kullananlar  bilginin  değiştirilmesi  konusundaki  baskılara

karşı ne kadar ve nasıl koyabileceklerdir?

9.7 BİR CBS SİSTEMİNİN POLİTİK YAPISI

Genelde bilgisayarlar ve özelde ise CBS’ler objektif karar verme araçları değildirler.

CBS’de  olduğu  gibi  bilgisayar  veri  tabanlarının  merkezi  kontrolleri,  bürokratların,

idarecilerin, teknik uzmanların ve bilgisayar konusunda bilgisi olmayan kişiler adına sistemi

kullanan uzmanların gücünü artırmaktadır. Politikacılar ve halk bilgiyi, bilgisayar tarafından

üretildiği için daha doğru, daha objektif ve daha basit biçimde görme eğilimindedirler. Bu

sadece  veriyi  daha  otoriter  hale  getirmez  aynı  zamanda  veri  hazırlama,  analiz,

sonuçlandırmada  kullanılan  politik  yönden tarafsız  bir  dilin  objektif  bir  hava  yaratmasına

olanak verir.

Bilgisayara  dayalı  analizler  olayları  açıkça  ortaya  koymada  olduğu  kadar  sır

oluşturmada da kullanılabilirler. Politik tercihler işlemler içine kolayca gizlenebilir böylece

çok karmaşık bir görüntü yaratılabilir.

CBS, coğrafi bilginin elde edilme ve kullanılma hız ve doğruluğunu önemli ölçüde

artırmada  bir  fırsat  sağlamaktadır.  Sistemin  getireceği  yararlardan  yeterli  ölçüde  istifade

edebilmek için yalnızca teknik yönden kalifiye eleman yeterli değildir. Bunun yanında CBS

teknolojisi ile bunun etrafında yer alan konuların yöneticiler tarafından da iyice anlaşılması

zorunludur. Bu konuda ileriye dönük hedef; CBS teknolojisinin gücünü bizim değerlerimiz ve

amaçlarımızla çelişmeyecek şekilde yönlendirmek ve idari bir perspektif sağlamaktır.


