BÖLÜM
B LG S STEMLER NE
GENEL BAKI ve
CO RAF B LG
S STEMLER
Bilgi sistemleri geli en teknolojiyle birlikte birçok alanda yo un
bir ekilde uygulanmaktad r. Pratikte çok çe itli bilgi sistemleri
olmas na kar n konum referansl sistemler co rafi bilgi
sistemlerinin temel u ra alan n olu tururlar. Bu bölümde, bilgi
teknolojisine dayal sistemlere ili kin genel tan mlar yap larak,
bilgi sistemleri uygulama türlerine göre s n fland r l p, a a daki
ana ba l klar aç klanmaktad r.
Bilgi sistemleri
Konumsal olmayan bilgi sistemleri
Konumsal bilgi sistemleri
Co rafi bilgi sistemi nedir?
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2.1 B LG S STEMLER
nsano lu hayat boyunca ö renme ve ö retme olgusuyla ya am , bu olguyu
yerine getirirken de daima bilgiye ihtiyaç duymu ve bilgiyi geli me arac olarak
kullanm t r. Bunun bir neticesi olarak da dünyam zda insan ya am nda sanayi
toplumundan bilgi toplumuna do ru h zl bir geçi süreci ya anm t r. Bilgi, sadece
bireylerin de il, toplumlar n geli melerini de do rudan etkilemi ve ça n bilgi
ça olarak an lmas na neden olmu tur. Çünkü, ya anan dünyada h zla artan
nüfusa paralel olarak, kaliteli ve farkl hizmet talebi, huzurlu ya am zorunlulu u,
konforlu ya am arzusu, çe itlenen bilgiye artan talep, medeniyet ve ça da
uygarl k seviyesini yakalamak, k saca bilgi toplumu olabilmek için tüm hizmet
sektörlerinde bilgiye sahip olma ve bilgiyi verimli kullanma ihtiyac ortaya
ç km t r.
Günümüzde art k bir kaynak olarak kabul edilen bilgiden, toplumlar en iyi ekilde
yararlanma yoluna gitmektedir. Bilginin toplumsal geli meler üzerindeki önemini
Tekeli [142] Bilgi Ça adl eserinde öyle vurgulamaktad r dünyada bütün
toplum, örgüt ve insanlar kadar, her bilimsel disiplini etkisi alt na alan bir devrim
bize meydan okuyor. Bilgi ça olarak tan mlanan bu süreçten en çok etkilenecek
olan toplumlar ise, geli mesini henüz tamamlamam Türkiye gibi ülkeler
olacakt r. Bilgi ça n n etkileri, teknik özellikte olmaktan çok toplumlar n sosyal,
kültürel ve ekonomik ya amlar nda görülecektir. Bu etkilerin yaratt toplumsal
tepkileri aç klayabilmek için bu konuda felsefi ve bilimsel yakla mlar n
benimsenmesi önem kazanmaktad r .
Yeryüzünde üretilen bilgiler yan nda uydularla elde edilen verilerin miktar da her
geçen gün artmaktad r. Ara t rmalar ve istatistiklere göre her y l toplanan bilgiler
bir önceki y la oranla en az iki kat artmaktad r. Buna göre çevremizde yo un bir
bilgi birikimi ve trafi i ya anmaktad r. Bilgi hacminin büyüklü ü ve yo unlu u,
bilgilerin karma k bir yap almas na neden oldu u için, bu bilgilerin mutlaka
organize bir ekilde yönetilmesini gerektirir. Bu gereksinim bilgi teknolojisindeki
geli melerle birlikte bilgi sistemleri kavram n gündeme getirmi tir.
Bilgilerin daha ekonomik ve verimli bir ekilde kullan lmas hiç ku kusuz
toplumlar n geli melerine önemli katk lar sa layacakt r. Bu dü ünce günümüzde
tüm toplum kesimlerince çok daha iyi alg lanm t r ki bilgi teknolojisine milyar
dolarl k yat r mlar yap lmaktad r. Bilhassa do al afetler neticesinde veri/bilgi
eksikli inden kaynaklanan sorunlar n ancak bir bilgi sistemiyle asgari düzeye
indirilebilece i ve bunun için gerekli tüm olanaklar n da bugün mevcut oldu u
bilinmektedir. Dolay s yla bu alandaki giri imcilere destek olunmas gerekir.
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Bilgi Teknolojisi
Bilgi teknolojisinden söz edilmeye ba lan lmas bilgi toplumu kavram n n geli imi
ile bir paralellik göstermektedir. 1978 de ABD nin bir bilgi toplumu oldu unu
belirten Porat [116] 1967 de ABD sosyal has las n n %25 inin bilgi-ileti im mal
ve hizmetlerinin üretimi, i leme ve da t m ndan kaynakland n , 1970 de
çal anlar n yakla k yar s n n bilgi i çisi oldu unu belirtmektedir. Bilgi
sektörünün ürünü olan mallar aras nda; bilgisayar, ileti im ve elektronik araçlar,
büro ve i yeri araçlar , ölçü ve kontrol araçlar , reklam, e itim, ileti im, geli tirme
araçlar ve hizmetleri, kütüphanecilik, k smen finansman ve sigortac l k,
dan manl k, ara t rma-geli tirme firmalar yer alm t r. Böylece bilgi sektöründe
yer alan i letmeler ve bunlara destek veren i letmeler birlikte dü ünüldü ünde
1977 y l nda ABD milli gelirinin yakla k yar s bu sektörden kaynaklan yordu.
Ortaya ç kan bu toplum yap s n Porat bilgi toplumu (information society) olarak
ifade ederken, Japon Masuda da 1980 li y llarda bu kavram kullanm t r [106].
1990 lara gelindi inde, Naisbitt ve Aburdene [110] ya anan ça , insanl k tarihinde
ak llara durgunluk veren bir teknolojik yenilenme, benzeri görülmemi ekonomik
olanaklar ve a rt c siyasi geli meler ile kültürel yeniden do u lardan dolay
2000 li y llar büyük yönelimler (megatrends) ça olarak ilan ediyorlard . Bu yeni
yönelimlerin temelinde bilgi-i lem ya da k saca bilgi teknolojisi yat yordu.
Bu teknolojiye dayal olarak ekillenmeye ba layan bilgi toplumunun itici gücü,
bilgi ve bilgiyi i leyen bilgisayarlar oluyordu. Bilgisayarlarla birlikte; istenen
bilgileri istenildi i kadar depolayabilen, bunlar i leyen, buradan yeni bilgiler
üreten bili im teknolojileri insanl n hizmetine sunuluyordu. Nas l ki sanayi
toplumuna geçi in motoru olma i levini buharl makineler üstlenmi ise; bilgi
toplumuna geçi i de bili im teknolojisinin temelindeki bilgisayarlar
gerçekle tirmi tir [79].

Bilgisayarlar
Bilgisayarlar, ald komutlara ba l olarak yüklenen verileri i leyerek problem
çözen otomatik elektronik cihazlard r. Çal ma ilkeleri, donan m tasar mlar ve
uygulama alanlar aç s ndan farkl kategorilere ayr labilen bilgisayarlar, günümüzde
bilgi-i lem olay n gerçekle tirme yani bili im fonksiyonuna sahiptirler.
Bilginin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanmas , i letilmesi, iletilmesi,
gerekti inde yeniden ula lmas ve kullan lmas bilgisayarlar sayesinde
gerçekle mektedir. Bilgisayarlarla, çok kolay ve h zl biçimde, çok büyük miktarda
33

Co rafi Bilgi Sistemleri

bilgiye eri me ans do maktad r. En basitinden, en karma k matematiksel
i lemlere kadar birçok sorun, a r h zlarda çözülebilmekte, yaz labilmekte ve
çizilebilmektedir. Yine bilgisayarlarla, dünyan n herhangi iki bilgi i lem ünitesi
aras nda ili ki kurulmas ve i lem yap lmas mümkün oldu u gibi, uydu
ileti iminde de kullan lmas yollar aç lm t r. Günümüzde karma k ve yo un veri
y nlar ile çal an bankalar ve irketler, haberle me, muhasebe, stok kontrol,
bask i leri, üretim otomasyonu, büro-otomasyonu, mühendislik hizmetleri ve
tasar m gibi alanlarda bilgisayardan yararlan lmaktad r. Bilgisayarlar n, sa lad
bütün bu kolayl klar nedeniyle, son y llarda toplumsal ya am n her alan na yo un
olarak girdi i görülmektedir. Bilgisayar destekli ö retim, bilgisayarl dizgitasar m, üretim hatta bilgisayarl müzik ve sanat bunlar aras ndad r.
Bilgi-i lem teknolojisindeki geli meler, 1970 li y llardan itibaren bilgisayarlar n
üretim tasar mlar n n gerçekle tirilmesinde kullan lmas na yol açm t r. Bilgisayar
Destekli Tasar m (CAD-Computer Aided Design) sistemlerinin geli mesi;
otomobil, uçak, mühendislik gibi birçok alanda üretilecek karma k mekanik parça
desenlerinin çizilmesini sa lad . Bu arada karma k geometrik problemlerin birkaç
saniyede çözümü ile, mekanizma içinde parçalar n yer de i tirmesi
görüntülenmi tir. Bu alanda üretilen mallara ili kin yeniliklerin piyasaya
sunulmas inan lmaz bir h z kazanm t r. Böylece, büroda gerçekle tirilebilen
ara t rma-geli tirmede teknolojik bir devrim yarat lm t r.
Di er yandan 1980 li y llarda bilgisayar kullan m ile görüntü sentezi yapma
uygulamalar nda bir patlama ya and . Bu sayede bir ürünün biçimini ve rengini
çok çabuk de i tirmek veya bunlar görüntülemek imkan do du. Görüntü
sentezleme; t pta, kimyada, jeoloji ve di er bilim dallar nda do rudan do ruya ele
al n p incelenemeyen maddeleri ekran üzerinde görünür durumuna getirmek
bak m ndan ba ar l sonuçlar vermi tir. Bilhassa t pta, say sal verileri tomografi ile
elde edilen bir iç organ n görünür duruma getirilmesi sa lanmaktad r.
Bütün bu geli meler ça da temel bilimsel ara t rmalar n bilgisayar yard m yla
yap lmas na yol açt . Pratikte ba ka türlü deney ve gözlemi olmayan olgular
bilgisayar benzetim (simulation) modelleriyle ara t rma konusu olmaktad r.
Böylece, temel ara t rmalar için yeni ve çok daha etkin bir yol aç lmaktad r.
Örne in, bilgisayar benzetim modelleriyle bir y ld z n yok olu u veya bir depremin
olu umu görüntülenebilmektedir.
Bilgisayarlar; bilimin her alan nda kullan ld gibi, bilgisayar n kendisi de art k,
bilgisayar biliminin konusu olmu tur. Bilgisayar sistemlerinin yap s n ,
çal mas n , tasar m ve programlama ilkeleri ile donan m ve yaz l m tekniklerinin
incelenmesi bilgisayar biliminin kapsam na girdi. Matematik, bili im ve elektronik
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mühendisli i ile yak ndan ilgili olan bu bilim dal n n temel u ra alanlar ;
algoritma analizleri, otomatlar, bilgi eri im ve say sal devreler kuram olmaktad r.
Ça da bilgisayar biliminin, yapay zekaya sahip bilgisayar üretimine do ru
yönelmesi bu alandaki geli melerin boyutunu sergileyen bir örnektir.

Bilgi ve Bilgi Sistemi Nedir?
Bilgi
Bilgi sözcü ü, Büyük Larousse ansiklopedisinde, bir i veya konu hakk nda
bilinen ey olarak tan mlanmaktad r. Bununla birlikte yine bilgi, nsan akl n n
eri ebilece i olgu, gerçek ve ilkelerin tümü olarak da ifade edilmektedir. Bilgi
kavram , bilgi teorisi çerçevesinde objektif gerçe in belli bir k sm na ili kin
ifadeler eklinde de tan mlanabilmektedir. Örne in objektif gerçek e er bir köprü
ise, bu gerçe in belli bir k sm na ili kin ifadeler, köprü yüksekli inin on metre
oldu u ifadesi bilgi olarak nitelendirilmektedir.
Bilgi; idari, hukuki, sosyal, bilimsel, teknik, ekonomik, endüstriyel, ticari, dini ve
benzeri di er konularda ara t rma yapmak, politika üretmek ve günlük olaylara
yön vermek için üretilmesi gereken bir ihtiyaç olup, ö renme, ara t rma ve gözlem
sonucu ortaya ç kar. Bilgi, genel olarak üç ana grup halinde s n fland r labilir [2].
Bunlar;
A. Mevcut bilgiler
a. Sabit bilgiler (özel isim)
b. De i ken bilgiler (s cakl k, bas nç)
c. Birikimli bilgiler (nüfus, tapu, ar iv bilgisi)
B. Üretilebilen bilgiler (koordinat, alan)
C. Planlanan bilgiler (naz m plan , i plan )

Veri
Bilgi kavram yan nda ayr ca veri kavram da oldukça s k kullan lmaktad r. Veri,
bilginin hammaddesi olup, bilginin temsil biçimidir. Örne in 1000 rakam , bir
binan n alan hakk ndaki bilgiyi temsil eden veridir; bir tel çitin arazideki konum
bilgisini, harita üzerindeki bir çizgi verisi temsil edebilir. Veri her ne kadar bilginin
hammaddesi olarak dü ünülse de baz durumlarda dikkate al nan veri ayn zamanda
bilgi özelli ini de ta yabilir. Elbette bilgi, basit anlamda dü ünüldü ünde sadece
verilerin toplam ndan olu an bir küme de ildir. Çünkü bilgi, veriye göre daha fazla
eyler sunar; etkile imde bulunarak insanlar de i ik konularda bilgilendirip
yönlendirebilir. Buna kar n veriler, gerçek dünyada yer alan nesnelere ili kin
sembolik gösterimler olarak göze çarpar. Bu aç dan bak ld nda bilgi, kullan c
taraf ndan anla labilir formlara dönü türülmü verilerden olu an bir grup olarak da
tan mlanabilir.
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Bilgi kendili inden olu amaz. Dolay s yla bilginin elde edilmesi için mutlak
suretle takip edilmesi gereken bir yol, yani bir sistemin var olmas gerekir ki bu
sayede toplanacak bilgi verimli hale dönü türülebilsin.

Sistem
Sistem sözcü ünün kökeni, latince systema (bütün) kelimesinden gelmektedir.
Çok basit anlamda sistem; bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni olarak
adland r l r. Büyük Larousse ansiklopedisinde sistem de i ik ekillerde
tan mlanmaktad r. Bu tan mlardan baz lar unlard r;
...bilimsel bir bütün veya ba l ba na bir ö reti (doktrin) olu turacak biçimde birbirine
ba l olarak örgütlenmi ilkeler bütünüdür (astronomik sistem, felsefi sistem vb.).
...birimlere dayal bir i leyi i olan bir bütünün içinde birbirleriyle olan ili kileri
aç s ndan ele al nan ö eler bütünüdür (sindirim sistemi, güne sistemi vb. gibi.).
...belli bir i levi yerine getirmeyi amaçlayan i lemler, örgütlenmi ya da kurumla m
uygulamalar bütünüdür (e itim sistemi, savunma sistemi, üretim sistemi vb. gibi.)
...de i ik parça lardan olu an ve belli bir i levi yerine getiren düzenektir (ayd nlatma
sistemi vb. gibi.)

Bilgi Sistemi
Bilginin toplan p i lenmesi ve kullan l r hale dönü türülmesi belli bir sistemin var
olmas n gerektirmektedir. Bu amaçla kurulan sistemler genelde bilgi sistemleri
olarak adland r lmakla birlikte, bilgi sistemi (information systems);
organizasyonlar n yönetimsel fonksiyonlar n desteklemek amac ile bilgiyi
toplayan, depolayan, üreten ve da tan bir mekanizma olarak tan mlan r.
Dolay s yla bilgi sistemi, bilgiye kolayca eri ip, bilgiyi daha verimli kullanabilmek
için olu turulan bir sistem olarak alg lanabilir [134].
Bir bilgi sistemi ekil 2.1 de görüldü ü gibi, gözlem a amas ndan veri toplama,
analiz ve sunulmas na kadar uzanan bir dizi i lem ak ndan ibarettir. Böyle bir
sistem ile amaçlanan, planlama, ara t rma ve yönetim i levlerinde kullan c n n
karar-verme (decision making) yetene ini art rarak, neden ve niçinler ile en do ru
karar vermesine yard mc olmakt r. Bu nedenle, bilgi sistemlerinin temel
fonksiyonu do ru-karar verebilme kapasitesini art rmakt r. Bilgi sisteminde
veriler üzerindeki mant ksal i lemler, önceden belirlenen ilkelere göre yap l r.
Örne in; verilerin toplanmas nda uygulanacak kurallar ve kullan lacak formlar ya
da belgelerin biçimi ya da içeri i, bu bilgilerin hangi ortamda saklanaca ,
uygulanacak i lemlerin türü ve yöntemleri, ne gibi analizlerin uygulanaca ve
elde edilen sonuçlar n hangi ortamlarda ve formlarda kullan c ya sunulaca
belirlenmi olmal d r.

36

Bilgi Sistemlerine Genel Bak ve CBS - Bölüm 2

KULLANICI
HT YAÇLARI

PLANLAMA

VER
TOPLAMA

VER
DEPOLAMA

yetersiz

VER LEM
ve ANAL Z
yeterli

KULLANICI
FAAL YETLER

ÇIKTI SONUÇ
ÜRET M

ekil 2.1 Bir bilgi sisteminde i lem ak

[134]

Bilgi sisteminin mutlak suretle bilgisayar destekli olmas zorunlu de ildir.
Herhangi bir bilgi sistemi klasik anlamda yaz l dokümantasyon sistemi olabilece i
gibi klasik+bilgisayar bütünle ikli bir sistem de olabilir. Esas olan, bilgi
sisteminin ana fonksiyonu olan kullan c , planc , ara t rmac ve yöneticilerin kararverme kapasitesini art rmakt r. Ancak bilgisayar n burada i leme h z kazand r c
bir araç niteli i ta d göz ard edilmemelidir. Günümüzdeki kurum ve
kurulu lar, bilginin önemini daha iyi kavrayarak, bilgi payla m na ili kin mevcut
faaliyetlerde maliyeti azalt p, verimin artmas n hedeflemi lerdir. Bunu
gerçekle tirmek için de özellikle bilgisayardan yararlanma yoluna gidilmektedir.
Nitekim mevcut bir sistemin daha verimli çal mas için insan ve bilgisayar
faaliyetleri ve sisteme katk lar kar la t r ld nda birbirlerine göre üstünlükleri
oldu u da görülmektedir (Tablo 2.1).
Tablo 2.1 Bilgi i lemede insan ve bilgisayar kapasitelerinin
kar la t r lmas [103]
Faaliyet
Yerle im masraf
Zamana göre performans
Yenileme masraf
Kal c l k-Süreklilik
Hesaplama kapasitesi
Beklenmedik bir olaya hakimiyeti
Ortak çal ma anlay
Konu ma yetene i

nsan
pahal
azalma
pahal
zay f
zay f
iyi
çok iyi
iyi

Bilgisayar
ucuz
sabit
ucuz
çok iyi
çok iyi
zay f
zay f
zay f
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Özellikle bilgisayar teknolojisindeki h zl geli meler bilgi sistemi kavram n n
günümüzde daha s kça telaffuz edilmesine neden olmu ve de i ik türde bilgi
sistemleri ortaya ç km t r. Bunlara örnek olarak, yönetim, mevzuat, personel,
kütüphane, haberle me, mekansal, ticari, ula m gibi bilgi sistemleri verilebilir.
Geni bir uygulama alan olan bilgi sistemleri genelde uygulama biçimlerine göre
s n fland r lmaktad r. Ancak, bilgi sistemlerine kurum ve kurulu lar kendi
uygulamalar aç s ndan bakt klar ndan ve bazen de bu sistemleri ortakla a
kulland klar ndan bilgi sistemlerinde belirgin bir s n fland rma yapmak zordur.
Nitekim bu konuda akademik ve ticari anlamda bu sektörde u ra veren ah slar
aras nda da tam bir kavram birlikteli i yoktur. Genelde yabanc literatürden
yap lan tercümeler ile, kavramlar, de i ik uygulay c lar taraf ndan yine de i ik
isimlerle telaffuz edilmektedir. Belki de ayn i leve sahip olgular, kavram
uyu mazl nedeniyle de i ik adlar alt nda sanki farkl olgular ya da sistemler gibi
alg lanmaktad r. Bu tür sorunlar n giderilmesi ancak bilimsel anlamda yap lan
toplant ve yay nlarda herkesçe kabul görecek terimlere sahip ç kmakla mümkün
olabilir. Bununla birlikte, ekil 2.2 de gösterildi i gibi, bilgi sistemlerini
ba lang çta iki gruba ay rmak mümkündür. Bunlar;
1. Konumsal-olmayan bilgi sistemleri (non-spatial information systems)
2. Konumsal bilgi sistemleri (spatial information systems)

B LG S STEMLER

KONUMSAL - OLMAYAN
(Non-Spatial)
B LG S STEMLER

KONUMSAL
(Spatial)
B LG S STEMLER

Yönetim,
Bankac l k,
Muhasebe,
Haberle me....

(x,y,z),
enlem, boylam
M s r, Kahire,..

ekil 2.2 Bilgi sistemlerinin s n fland r lmas
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2.2 KONUMSAL-OLMAYAN B LG
S STEMLER
Konumsal-olmayan (non-spatial), yani herhangi bir yer referans olmaks z n
mekandan ba ms z bilgi sistemleri ba ta, i dünyas olmak üzere kamu kurum,
kurulu veya organizasyonlar na yönelik yönetimsel fonksiyonlar içerirler.
Örne in bir kurumun çal mas için gerekli mevzuat esasl düzenlemeler,
muhasebe ve ücret politikas , çal ma prensipleri, çal anlar n üstlenece i görevler
ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ki iler veya kurumlar aras i birli inin neler
oldu u veya olmas gerekti i eklindeki hususlar n bir ço u konumsal olmayan
bilgi sistemlerinin kapsam ndad r. Çok basit anlamda konumsal olmayan bilgi
sistemleri için örnek olarak; herhangi bir kurum bünyesindeki sekreterlik i lemleri,
bankac l k, kütüphane, firma yönetimi, sözlü-yaz l ileti im, her türlü haberle me
vb faaliyetler verilebilir ( ekil 2.2). Tüm bu i lemlerin verimli olabilmesi için bilgi
sistemlerine ihtiyaç vard r.
Bilgi sistemleri çok de i ik amaçlar için kullan labilir. Otomasyona dayal bu
sistemler dü ük maliyetli fakat bilgilerin etkili bir ekilde i lenmesine yard mc
olmas bak m ndan birçok kullan m avantaj sa lamaktad r. Bilhassa bilgi
sistemlerinin i ve yönetim dünyas nda, karar-destek (decision-making) arac olarak
kullan lmas , bu sistemlerin kullan m potansiyellerini önemli ölçüde art rm ve
sonuçta de i ik amaçl bilgi sistemleri ortaya ç km t r. A a da herhangi bir konum
bilgisi gerektirmeyen, ancak bilgi teknolojisine ba l bir geli im süreci ya ayan
konumsal-olmayan bilgi sistemleri k saca özetlenmi tir [79].

Veri

leme (Data Processing)
Veri i lemenin temel amac çok geni hacimli veri setlerini h zl , ucuz ve daha do ru
bir ekilde i lemektir. Otomatik veri i leme (automated data processing) kavram
bilgisayarlardaki ilk uygulamalar n ba nda gelmektedir. Bilhassa ABD de nüfusa
yönelik i lemlerin yap labilmesi için geli tirilen delikli kart sistemleri uzunca bir
zaman veri i lemede kullan lm t r. Delikli kart sistemindeki geli meler ile, bu
sistemlerde daha sonra ya anan de i imler, veri i lemedeki harcamalar n azaltmak
isteyen büyük i organizasyonlar na adapte edilmi tir. Ücret bordro i lemleri ile
temel muhasebe hesap i lemleri, i dünyas ndaki ilk otomatik uygulamalard .
Otomatik veri i leme, geli en bilgisayar teknolojisi ile yerini elektronik veri i leme
sistemlerine b rakm t r. Böylece i dünyas bilgisayar sadece temel hesaplama
i lemlerinde de il, firmalar n n yönlendirilmesi ve rekabet güçlerinin art r lmas için
gerekli stratejik kararlar n al nmas nda da kullanmaya ba lam t r.
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Yönetim Bilgi (Management Information) Sistemleri
Basit veri i lemlerindeki sürekli geli melerin do al bir neticesi olarak yönetim
bilgi sistemleri ortaya ç km t r. Veri i lemenin h zl ve ucuz olmas yan nda,
verilerin yöneticiler için karar-vermeye yönelik kullan labilmesi iste i, bu
sistemlerin ortaya ç kmas na neden olmu tur. Örne in ücret bordo i lemleri
yap l rken, firma bünyesindeki bölümlerin günlük veya haftal k sat i lemlerinin
analiz edilmesi ve buna göre firman n gerekli önlemleri almas gerekmektedir.
Geçen zaman içerisinde, bilgisayarda üretilen bilgilerin sadece veri olmaktan
ç kt ve buna ba l olarak yeni bilgilerin ve standartlar n üretilebilece i
görülmü tür. Bunun sonucu olarak yönetim bilgilerinin de eri artarak, bu sistemler
bilhassa büyük i organizasyonlar için, temel veri i lemlerinden ziyade, ç kt lar n
istenen formasyonlarda al nabilece i araçlar olarak kullan lmaya ba lanm t r.
Böylece sistemler firma i lerinin yönetimi ve denetimi için planlanarak
uygulamaya koyulmu tur.
Bütün bu geli melerin yan nda, Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) için yap lan
tan mlamalarda baz farl l klar görülmektedir. Genel olarak, YBS, geni tabanl
bilgilerin, yöneticilere karar vermede yard mc olmak üzere organize edilmesini
sa layan sistemler olarak bilinirler. Bilgi, veritaban formlar nda saklan r. Bu
veritabanlar firmalar n kendi bünyelerindeki finans içerikli verilerden olu ur ve
firmalar n orta düzeydeki yönetimlerinde kullan l rlar. Son zamanlarda yönetim
bilgi sistemlerinden büyük-ölçekli yönetim bilgi sistemlerine do ru h zl bir geçi
ya anmaktad r. Ancak geni boyutlu veri taban sistemlerinin kurulmas ve bu
sistemlerin entegrasyonu bu yöndeki yat r m maliyetlerini büyük ölçüde art rd
görülmü tür. Firmalarca yap lan büyük harcamalara kar n elde edilen avantajlar n
beklendi i gibi çok da gerçekçi olmad anla lm t r.

Karar-Destek Sistemleri (Decision-support Systems)
Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince anla lamamas n n bir sonucu olarak karardestek sistemleri (KDS) ortaya ç km t r. Yönetim bilgi sistemleri genel olarak
finans verilerini kullan rken, üst kademe yönetim ihtiyaçlar na ve önemli stratejik
kararlar n verilmesine yönelik i lemlerde yetersiz kalm t r. KDS, sonuç
al nabilecek kararlar n de erlendirilmesi için geli tirilmi bir bilgi sistemi
modelidir. Örne in bir firman n finans i lemleri konusunda yapaca alternatif
analizlerde, hangi seçene in sonuçta firma yat r m aç s ndan avantajl olaca n
irdelemek için, söz konusu seçeneklere sorulacak ne ekilde? nas l? neden?
sorular na al nacak tavsiye nitelikli yan tlara göre sistem taraf ndan yap lacak
de erlendirmeler, nihai karar vermede esas al nacakt r.
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Ofis Otomasyon (Office Automation) Sistemleri
Bilgi teknolojisi (IT-Information Technology) geni anlamda modern yönetimde
kullan lan elektronik teçhizatlar n bir bütünü olarak alg lan r. Bunlar, ki isel
bilgisayarlar, masaüstü yay nc l k, kelime i lem, elektronik posta, kredi kartl sat
sistemleri eklindeki uygulamalard r. Bütün bu uygulamalar ka t olmaks z n,
haberle me ve modern bilgi i lemcilik anlay n ortaya koyarak, ofislerde
otomasyona gidilmesini sa lam t r. Böylece bilgi teknolojisine dayal sistemlerin
firma ve benzeri ofislerde kullan m artarak kaliteli ürün elde etme ve h zl ileti im
avantaj sa lanm t r.

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Sistemleri
Bilgisayarlar n geli imiyle birlikte, ara t rmac lar bilgisayar n daima t pk insan
gibi dü ünebilmesi için sürekli çal m lard r. Bu çal malar, son zamanlarda ticari
piyasada tecrübeli sistemler (expert systems) olarak ad ndan söz ettirmi lerdir.
nsan yeteneklerini ve zekas n yans tabilecek kapasiteye sahip bilgisayar
sistemleri ise yapay zeka sistemleri olarak bilinir. Bilgisayarlar n bu yeteneklere
sahip olarak, kullan c ihtiyac na göre yorum yapabilmesi için yaz l mc lar
taraf ndan birçok yeni teknikler geli tirilmi tir. Böylece, insan n sahip oldu u
bilgi, davran ve becerisinin, yine insan tecrübesine ve yetene ine ba l olarak
bilgisayarlar n belle inde tutulmas mümkün olmu tur. Buna göre bilgisayar
herhangi bir problemi irdelerken t pk insan n dü ündü ü gibi davranarak, birbiri
ard na soraca neden-niçin? sorular na alaca yan tlara göre çözüm üretir.

2.3 KONUMSAL B LG S STEMLER
Konumdan ba ms z bilgi sistemleri yukar da aç kland gibi genellikle kullan c lar
taraf ndan do ru-karar verme arac olarak yönetimsel amaçl dokümanter i lemlerde
kullan l r. Ancak bu tür i lemlerde konum özelli i ta yan bilgilerin de
irdelenmesine ihtiyaç duyulabilmektedir. Örne in bir firma için yeni bir yat r m
mekan veya mü teri potansiyeli ara t rmas söz konusu ise, bu durumda co rafik
yada konum bilgisine ihtiyaç duyulur. Çünkü bu a amada nerede? sorusuna yan t
aranmal d r. Bu tür bilgilerin en önemli özelli i, mekan n aç klay c bilgileri
yan nda, koordinat bilgilerinin de referans olarak dikkate al nmas d r ( ekil 2.2). Bir
kentin özelli i hakk nda, öznitelik bilgisi olarak adland r lan ad, nüfus, ilçe say s vb
bilgiler yan nda, kentin enlem-boylam yani koordinat bilgisine de gereksinim vard r.
Koordinat bilgisi genelde haritalar ile grafik olarak ifade edilirler. Grafik bilgiler
d ndaki ifadeler ise sözel ya da tan msal bilgiler olarak nitelendirilirler.
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Konumsal Bilgi Sistemleri (Spatial Information Systems) co rafi nesnelerin sadece
koordinat de erleri ile de il, ayn zamanda öznitelik bilgileri ile de tan mlanmas n
konu alan geni anlaml bir bilgi sistemidir. Bu sistemlerin en önemli özelli i,
herhangi bir nesnenin mutlak suretle koordinat bilgisi (grafik) ile tan mlanmas ve
bunun yan s ra, o nesnenin özelliklerini aç klayan alfa-say sal (grafik-olmayan) yani
metinsel bilgilerin de var olmas d r. Bilgisayar teknolojisindeki geli melere paralel
olarak, grafik (graphic) ve grafik-olmayan (non-graphic) bilgiler bir veri taban
sistemi içerisinde ili kilendirilmi ve sonuçta yeni bilgi sistemi uygulamalar ortaya
ç km t r. Konumsal bilgi sistemleri uzay referansl koordinat bilgisine dayal
sistemler olup çok geni uygulama alanlar na sahiptirler. Planlamadan sa l a,
mülkiyetten turizme, ticaretten güvenli e, e itimden ula ma kadar daha bir çok
faaliyet co rafik bilgi, dolay s yla mutlak konum bilgisine ihtiyaç duyulan uygulama
türleridir. Tüm bunlar n konumsal bilgi kapsam nda oldu u varsay l rsa, pratikte çok
çe itli bilgi sistemleriyle kar la lacakt r. Nitekim bu anlamda literatürde birçok
bilgi sistemi mevcut olmakla beraber, kesin bir s n fland rma yap lamamas na
kar n, karma kl n önlenmesine yönelik olarak baz ara t rmac lar ekil 2.3 e
benzer bir s n fland rma da önermektedirler [45].

KONUM B LG LER
ARAZ B LG LER
ÇEVRESEL
B LG LER

ALTYAPI
MÜHEND SL K
B LG LER

KADASTRAL
B LG LER

SOSYOEKONOM K
B LG LER

TOPRAK
KL M
JEOLOJ
B TK ÖRTÜSÜ
YABAN HAYAT

KAMU H ZMET
B NALAR
ULA IM
LET M HATTI
KANAL ZASYON

MÜLK YET
ARAZ DE ER
TAPU-S C L
EMLAK
VERG

SA LIK
NÜFUS
SEÇ M
GÖÇ, SUÇ
STAT ST K
Ki iye yönelik

Araziye yönelik

Parsel referansl
Nokta ve alan referansl

ekil 2.3 Konumsal bilgi sistemlerinin s n fland r lmas
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Konumsal Bilgi Sistemlerinin S n fland r lmas
1. Çevresel (Environmental) Bilgi Sistemleri
Çevrenin fiziksel, kimyasal veya biyolojik yap s n ve bunlar n çevreye olan
etkilerini insan-çevre ili kisi ile irdeleyen bir bilgi sistemidir. Örne in, hava kirlili i,
bitki örtüsü, k y kirlenmesi, do al kaynaklar, jeolojik ve ekolojik yap lar n co rafik
bölgelere göre da l m ve de i imleri ile ilgili her türlü veri/bilgilerin i lenerek
çevreye yönelik analizlerin yap lmas , çevre yönetimi ve denetimi, çevresel bilgi
sistemlerinin temel i levleri aras ndad r. Bilhassa 1/10.000 ve daha küçük ölçekli,
geni sahalar kapsayan harita baz ndaki alanlarda, konum hassasiyetinin dü ük,
ancak konum özelli i aç s ndan farkl l k gösteren co rafik bölgelerde uygulan rlar.
Bu tür bilgi sistemleri, son zamanlardaki uydu görüntüsü i leme tekniklerindeki
geli melere paralel olarak uzaktan alg lama (remote
sensing) sahas nda yo un bir ekilde
kullan lmaktad rlar. Özellikle çevresel amaçl büyük
ölçekli haritalar n üretilmesinde, çevresel etki
de erlendirmesinde, kentsel ve k rsal planlamada,
deniz ve k y kirlili i, meteoroloji ve erozyon
hareketlerinin izlenmesinde, morfoloji, hidroloji ve
jeolojik sahalar n etütlerinde, arazi bitki örtüsü,
orman ve tar m alanlar n n tespitinde, topra n cinsi
ve kimyasal yap s hakk ndaki analizlerde, çevresel
bilgi sistemleri yo un olarak kullan lmaktad r.

2. Altyap -Mühendislik (Infrastructure) Bilgi Sistemleri
Özellikle kent yönetimlerinde önemli bir yer tutan, mühendislik, imar, alt-üst yap
tesisleri ve bunlar aras ndaki ili kileri irdeleyen konumsal bir bilgi sistemidir.
1/1.000 ve daha büyük ölçekli kent harita verilerini esas alan, altyap -mühendislik
bilgi sistemleri, yerel yönetimlerin s kça
ba vurdu u bilgi sistemi olup, uygulamada daha
çok kent bilgi sistemi olarak an lmaktad r.
Kentlerde daha çok ve nitelikli hizmet sunmak
için yo un veri/bilgiye ihtiyaç duyulmaktad r.
Ancak mevcut sistem içerisinde bu bilgiler; farkl
uzmanl k alanlar içinde, s n rl say da, da n k
olarak bulunmakta ve ka t ortamlarda muhafaza
edilmektedirler. Bu geleneksel yakla mlar
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verimli sonuçlar üretmedi inden; bir kentin do algaz, elektrik, içme suyu, at k su,
telefon, kanalizasyon ebekeleri gibi teknik altyap sistemlerinin kontrol alt nda
tutulmas , sorunlar n giderilmesi, vergilerin sa l kl bir ekilde toplanmas , düzenli
yap la ma ve ula m n sa lanmas , yang n, kaza ve benzeri durumlarda en k sa
zamanda olay yerine ula m ve buna benzer daha birçok alanda sa l kl ve çabuk
karar verilebilmesi altyap -mühendislik ya da di er bir deyi le kent bilgi sistemleri
ile mümkün olabilir. Buna göre; Kent Bilgi Sistemleri kentsel faaliyetlerin yerine
getirilmesinde optimum kararlar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama,
mühendislik, temel hizmetler, bak m-onar m ve yönetimsel bilgileri h zl ve
sa l kl bir ekilde irdelemek amac yla olu turulan, konumsal bilgi sistemlerinin
kent baz nda uygulanmas eklindeki sistemlerdir. (Kent bilgi sistemleri hakk nda
daha geni bilgi için Bknz. Bölüm 11).

3. Kadastral (Cadastral) Bilgi Sistemi
Arazi kullan m ve mülkiyetine esas olan kadastro i lemlerine ili kin bilgilerin
toplanmas , saklanmas , yönetilmesi ve kullan c ihtiyac na sunulmas i lemlerini
gerçekle tiren konumsal bilgi sistemleri kadastral veya arazi bilgi sistemleri (land
information systems) olarak adland r l rlar. Arazi bilgi sisteminde en temel birim,
s n rlar yla arazide ölçülmü ve malikleri ad na tan mlanarak tapuda kay t alt na
al nm olan parseldir. Bu tür bilgi sistemlerindeki tüm i lemler için 1/5.000 ve
daha büyük ölçekli mülkiyet haritalar ndaki kadastro parselleri referans olarak
kabul edilir. Buna göre, arazi mülkiyetine ili kin görevlerin yerine getirilmesinde,
parsel baz nda, arazi ve bina kullan m , malik
analizleri, imar plan çal malar , miras haklar ,
mülkiyet hukuku, emlak vergilendirmesi,
ta nmazlar n de erlendirilmesi, tapu-sicil
kayd , gayrimenkul al m-sat m i lemlerinin
yap lmas ve bunlar aras ndaki ili kileri
düzenleyerek arazi yönetimine katk da
bulunacak kararlar n al nmas na yard mc olan
bir bilgi sistemidir. (Arazi bilgi sistemleri
hakk nda daha geni bilgi için Bknz. Bölüm 10).

4. Sosyo-ekonomik (Social-economic) Bilgi Sistemi
Ülke veya bölge baz nda sosyal ve ekonomik geli me ve yap lanma için gerekli
olan bilgilerin toplanmas ve i lenmesini esas alan bilgi sistemidir. Bu sistemler
özellikle, küçük ölçekli tematik haritalar ile klasik olarak sunulabilen, istatistik,
nüfus, sa l k, emniyet, güvenlik, demografik vb veriler ile ülkelerin, kentlerin,
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yönetim farkl l gösteren idari bölgelerin co rafik yap ya göre envanter
bilgilerinin konum ba lant l olarak irdelenmesine yard mc olurlar. Sosyoekonomik bilgi sistemleri genellikle belli zaman periyotlar nda toplanan ar iv
verilerinin konuma dayal olarak grafiklerle daha anla l r formda sunulmas n
sa larlar. Örne in bir kentin y llara göre nüfus ve
yap la ma hareketleri, kent haritas üzerinde,
de i ik özellik gösteren sembollerle ayn ortamda
kartografik veya görsel istatistik teknikleriyle
dinamik olarak izlenebilir. Bununla birlikte,
kullan c taleplerine göre çok de i ik amaçl
verilere dayal haritalar n ve raporlar n üretilmesi,
ülke ve bölge planlamas ve kalk nmas için
konuma ba l sa l k, ticari, ekonomik, sosyal,
kültürel, tarihsel, turizm, yat r m vb bilgilerin ayn
konumda birbiriyle olan ili kilerinin analiz
edilmesi yine bu tür bilgi sistemlerinin temel
i levleri aras ndad r.

Yukar da aç klanan konumsal bilgi sistemlerindeki genel s n fland rma yan nda
uygulama ekline göre de i ik amaçl bilgi sistemlerinden de söz edilebilir.
Örne in, uzay bilgi sistemi, ula m bilgi sistemi, toprak bilgi sistemi, orman bilgi
sistemi, mekansal bilgi sistemi bunlardan baz lar d r. Ancak konumsal bilgi
sistemlerinde amaç farkl olsa da, bilginin toplanmas , saklanmas , i lenmesi ve
sunulmas gibi temel hususlarda yöntem benzerli i olmas itibariyle bu sistemlerin
tek bir çat alt nda toplanmas nda herhangi bir sak nca yoktur. Nitekim bu
dü ünce ile de konumsal bilgi sistemleri literatürde genel olarak co rafi bilgi
sistemleri olarak adland r lmaktad r.

2.4 CO RAF B LG S STEM NED R?
Co rafya
Co rafya sözcü ü Büyük Larousse ansiklopedisinde co rafya ile ilgili eklinde
tan mlanmaktad r. Bu sözcü ün kökeni, geo (yer) ve graphein (yazmak)
sözcüklerinin birle mi hali olan Yunanca geographein sözcü üdür. Co rafya
kavram , Ana Britannica ansiklopedisinde öyle tan mlanmaktad r: co rafya,
be eri ve fiziksel yap y , bunlara ili kin mekansal özellikler yard m yla inceleyip
tan mlayan bir disiplindir. Genel anlamda co rafya; insan n içinde ya ad
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çevrenin do al, toplumsal ve ekonomik ko ullar n ve bu ko ullarla insanlar
aras ndaki kar l kl etkile imi inceleyen bir bilim dal olarak tan mlan r. Bu
tan mdan da anla laca üzere, insanla çevresi aras ndaki yo un ili ki, co rafyan n
as l konusudur. Co rafya, kapsam içine giren olaylar soyut bir biçimde ele almaz.
Gözlem ve incelemelerini yaparken ve elde etti i bilgileri de erlendirirken
kendine özgü baz ilkeleri uygular. Bunlar; nedensellik, ilgi ve da l t r. Bu ilkeler
gere ince her co rafi olay n nedeni, ne ile ilgili oldu u ve yeryüzündeki da l
ara t r r. Bunlardan da l , co rafyaya özgü bir ilkedir ve di er bilimler taraf ndan
kullan lmaz. Co rafyan n konusu içine giren do al, toplumsal ve ekonomik
olaylar, insana ve do al ortama ili kin çe itli faktörlerden etkilendi i için co rafya,
ara t rmalar s ras nda birçok bilim dal n n verilerinden yararlan r. Bunlar n
ba l calar ; jeodezi, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, hidroloji, antropoloji, botanik,
zooloji, tarih, sosyoloji, ekonomi, istatistik, jeopolitik, etnografya ve astronomidir.
Yeryüzü, birbirinden ba ms z tekil alanlardan de il, farkl özellikleri olan fakat
birbirini örten bölgelerden olu an bir yap ya sahiptir. Bu yap insana ili kin
süreçlerin (toplumsal, ekonomik ve siyasal etkinliklerin) ve do aya ait süreçlerin
(iklimde, yüzey ekillerinde, bitki örtüsünde farkl la maya yol açan fiziksel ve
biyolojik süreçlerin) etkisi alt nda karma k bir yap özelli i sergilemektedir.
Co rafyan n amac bu karma k yap y örgütlü ve tutarl bir bütünlük içinde ele
almakt r. Co rafyaya ili kin bu tan m ve aç klamalardan anla laca gibi,
co rafyan n konusunu insan ve fiziksel yap ya ili kin mekansal özellikler
olu turmaktad r. Buna göre co rafya iki ana bölüme ayr l r.
a- Be eri co rafya (insan ili kileri)
b- Fiziki co rafya (do ayla ili kiler)

a) Be eri co rafya
Be eri co rafya, büyük kentsel y lmalardan tar mdaki belli teknolojik
yeniliklerin da l m alan na kadar, insanlar n çe itli mekansal örgütlenmelerini ve
da l m n kapsar. Be eri co rafyan n ili kili oldu u disiplinler unlard r.
Nüfus co rafyas ; insan nüfusunun ya , cinsiyet, medeni durum ve di er
de i kenlere göre da l m ile ölüm, do um ve göç olaylar hakk nda bilgi sa lar.
Demografi; temelde say sal verilere dayanmas na kar n, çe itli siyasal,
toplumsal ve biyolojik etkenlerle ba lant l d r.
Sosyal ve kültürel co rafya; insan nüfusunun ya ve cinsiyet etkenlerine göre
da l m , k rsal topluluklar n etnik kökeni, dil ve din gibi kültürel özelliklerin
da l m ndaki de i iklikler hakk nda bilgi sa lar.
Siyasal co rafya; siyasal s n rlar ile toplumlar n siyasal i leyi lerini tan mlar;
siyasal bölünmeleri ve bunlar n çevresel etkilerini inceleyerek mekansal
analizlere katk da bulunur.
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Ekonomik co rafya; ta n r ve ta nmaz mallar n, hizmetlerin ve ekonomik
i lemlerin üretimi ve tüketimi hakk nda bilgi sa lar. Böylece tah l, pamuk, alt n
gibi tar m ve madeni varl klar n ya da enerji üretiminin yeryüzündeki da l m
hakk nda bilgi edinilir.
Kent co rafyas ; kent türlerinin s n fland r lmas , kentle menin boyutlar ve
getirdi i sorunlar, kentlerin toplumsal ve ekonomik özelliklerinin birbirleri ile
kar la t r lmas gibi konularla ilgilenir.
Tarihsel co rafya; geçmi teki yeryüzü ekillerini inceleyerek zamanla olu an
yüzeysel de i ikliklerin incelenmesidir.

b) Fiziki co rafya
Fiziki co rafya, fiziksel etmenlerin olu turdu u ba l ca bile imleri ve bunlar n
belirtikleri biçim ve görünü leri inceler; bu biçim ve görünü lerin da l mlar n ve
olu umlar n ortaya koyar. Fiziki co rafyan n alt bölümleri unlard r;
Jeomorfoloji; yeryüzü ekillerini ve yüzey ekillerini ve bu yüzey ekillerini
etkileyen süreçleri (yanarda etkinlikleri, yerkabu u hareketleri, depremler vb)
inceler.
Klimatoloji; iklim bilimi olarak ta bilinir. Yeryüzündeki iklim biçimlerinin ve
okyanuslar n mevsimlere göre de i imini inceler. Temelde meteoroloji
bilimine dayanmas na kar n jeofizik ve hidrodinamikle de ili kilidir.
Hidrografya; yer üstü ve yer alt sular n inceler. Okyanuslar, denizler, göller,
akarsular, s zan sular ve yer alt sular , deniz ve göllerdeki dalga hareketleri,
ak nt ve gelgit olaylar ile olu an yeryüzü ekilleri hidrografyan n konusudur.
Biyoco rafya; yeryüzündeki bitki ve hayvan topluluklar n n mekansal
da l m n ve bunlar n çevre ile ili kilerini inceler.

Yukar da da aç kland gibi co rafya yeryüzündeki be eri ve fiziki
olaylar konu alarak, mekansal analizleri gerçekle tirmek üzere çok
karma k bir veri/bilgi yo unlu u ile u ra maktad r. Bütün bu
bilgilere sahip olup, onlardan daha fazla yararlanmak ve co rafik
olaylar aras ndaki ili kileri anlay p yorumlamak için mutlak suretle
organize edilmi bir düzene e di er bir deyi le bilgi sistemine ihtiyaç
duyulur. Geli en bilgi teknolojisi ile bir anlamda bu ihtiyaç
giderilmi co rafya , bilgi ve sistem kelimelerinden olu an ve
mekan konu alan Co rafi Bilgi Sistemleri (Geographical
Information Systems-GIS) kavram ortaya ç km t r.
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Co rafi Bilgi Sistemleri -CBS
Geographical Information Systems -GIS
Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS), ngilizce Geographical Information Systems (GIS)
ifadesinin Türkçe ye çevrilmi hali olup, kullan c lar n çok farkl disiplinlerden
olmas nedeniyle, bu kavram da de i ik ekillerde tan mlanmaktad r. Özellikle
CBS nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen ki i, kurum ve kurulu lar aras nda
geni bir merak uyand rmas , geli melerdeki h zl de i iklikler, özellikle ticari
beklentiler, farkl uygulama ve fikirler, CBS nin standart bir tan m n n yap lmas na
henüz izin vermemi tir. CBS, baz ara t rmac lara göre konumsal bilgi sistemlerin
tümünü içeren ve co rafik bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, baz lar na göre;
konumsal bilgileri dijital yap ya kavu turan bilgisayar tabanl bir araç, baz lar na
göre de; organizasyona yard mc olan bir veri taban yönetim sistemi olarak
nitelendirilmektedir [8, 22, 154]. Bütün bu dü ünceler
nda, co rafi bilgi
sistemlerinin a a daki ekillerde de i ik yönlü tan mlar yap lmaktad r.
CBS, belirli bir amaçl ile yeryüzüne ait verilerin toplanmas ,
depolanmas , sorgulanmas , transferi ve görüntülenmesi
i levlerini yerine getiren araçlar n tümüdür [34]
CBS, genel harita bilgilerini görüntülemeye yarayan bilgi
yönetimi sisteminin bir eklidir [45]
CBS, co rafik bilgileri bir bilgisayar ortam nda depolayan ve
analiz eden bir araçt r [60]
CBS, konumsal veya co rafik koordinatlar referans alan ve bu
veriler ile çal may tasarlayan bir bilgi sistemidir [134]
CBS, yeryüzü referansl verileri toplayan, depolayan, kontrol
eden, i leyen, analiz eden ve görüntüleyen bir sistemdir [1]
Yukar daki tan mlardan da anla laca gibi CBS nin bir sistem mi? yoksa bir araç
m ? oldu u konusunda de i ik görü ler söz konusudur. Burrough [34] a göre, CBS
tan m ; araç (toolbox), yönetim (management) ve sistem (system) gibi üç temel
yakla mla irdelenir. Buna göre, CBS bilgi teknolojisine dayal bir veri toplama,
i leme ve sunma arac olarak; veya yo un ve karma k konum bilgilerinin
etkin bir ekilde denetlenebildi i bir yönetim tarz ; veya co rafik verilerin
daha verimli kullan lmas na olanak sa layan bir sistem ya da bunlar n bir
bütünü olarak alg lanmaktad r. Bütün bu tan mlarda, co rafyaya konu olan
bilgilerin toplanmas ndan bu bilgilerin üretilmesine kadar geçen süreçte bir tak m
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mekansal analitik i lemlerin gerçekle mesi için bilgisayar n bir araç olarak
kullan lmas ve tüm bunlar n ancak bir sistem dahilinde sa lanabilece i
vurgulanmaktad r. Buna göre CBS özetle a a daki ekilde tan mlanabilir.
Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS); konuma dayal i lemlerle elde
edilen grafik ve grafik-olmayan verilerin toplanmas , saklanmas ,
analizi ve kullan c ya sunulmas i levlerini bir bütünlük içerisinde
gerçekle tiren bir bilgi sistemidir.

Grafik bilgiler (harita)
163-2
163-4
163-8

163-1

163-9

Grafik-olmayan (tan msal/sözel/tablosal) bilgiler
POLNO
163-2
163-4
163-8
163-9
163-1
ALAN
842.2
988.5
744.9

TP
Y
ORTA
Y
KÖTÜ
ORTA
ÇEVRE
5862
9562
7452

DE ER
500
300
800
650
800

TAR H
1983
1982
1983
1980
1978

POLNO
163-2
163-4
163-9

ekil 2.4 Basit anlamda co rafi bilgi sistemi

CBS nin çok basit anlamda ifadesi ekil 2.4 de görülmektedir. Buna göre grafik
ve grafik-olmayan bilgiler aras nda etkili bir ileti im yap s mevcuttur.
Günümüzde, CBS nin yeri konusundaki tart malar hâlâ devam etmekle birlikte,
CBS genellikle uygulama ekillerine göre de de i ik isimlerle ifade edilmektedir.
Bunlardan baz lar a a da verilmi tir [99].
Arazi Bilgi Sistemi (Land Information System)
Arazi Veri Sistemi (Land Data System)
Co rafik Referansl Bilgi Sistemi (Geographically Referenced Info.Sys.)
Çok Amaçl Kadastro (Multipurpose Cadastre)
Do al Kaynak Yönetimi Bilgi Sistemi (Natural Resource Management Info.Sys.)
Görüntü lem Tabanl Bilgi Sistemi (Image Based Information System)
Kadastral Bilgi Sistemi (Cadastral Information System)
Kent Bilgi Sistemi (Urban Information System)
Mekansal Karar-Destekli Bilgi Sistemi (Spatial Decision Support Info.Sys.)
Mülkiyet Bilgi Sistemi (Property Information System)
Planlama Bilgi Sistemi (Planning Information System)
Ticari Analiz Bilgi Sistemi (Market Analysis Information System)
Toprak Bilgi Sistemi (Soil Information System)
Uzaysal Bilgi Sistemi (Spatial Information System)
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CBS nin uygulama biçimine göre yap lan farkl isimlendirmeleri yan nda, bir çok
uzman [47, 99], co rafi bilgi sistemlerindeki h zl geli me ile baz veri toplama ve
i leme tekniklerinin geli imi aras nda bir ba lant oldu unu ileri sürüp, buna
a a daki bilgi sistemlerini örnek olarak vermektedirler.
Bilgisayar Destekli Tasar m (Computer Aided Desing)
Bilgisayar Destekli Kartografya (Computer Aided Cartography)
Veri Taban Yönetim Sistemleri (Data Base Management Systems)
Uzaktan Alg lama (Remote Sensing)

Yukar da bahsedilen sistemlerin baz özellikleri, co rafi bilgi sistemleri
bünyesinde toplanm ve sonuçta; disiplinler aras bir teknik ortaya ç km t r.
Ancak, bu sistemlerin hiçbirinde olmay p da sadece CBS de olan bir özellik vard r
ki; o da co rafi analiz, di er bir ifadeyle mekansal analitik i lemleri gerçekle tirebilme yetene idir [99]. Genelde bilgisayar destekli sistemler yap lan i lemlerde
tam otomasyonu tesis etmek üzere geli tirilmi ken, CBS bu sistemlerden farkl
olarak gere inde konum verilerinden yeni bilgiler üretme fonksiyonlar na sahiptir.
Bilhassa grafik ve grafik-olmayan veri tabanlar n n birbiriyle olan etkile imi
kullan c ya çok yönlü çözümler sunarak CBS yi di er klasik sistemlerden farkl
k lar. Sözü edilen sistemlerle CBS aras ndaki ili ki ekil 2.5 de daha iyi
anla lmaktad r. ekilde de görülece i gibi, bu sistemlerin CBS ile bir çok ortak
yönü vard r. Co rafi bilgi sistemleri bir anlamda, bu sistemlerin evrimlerini
tamamlamalar yla ortaya ç km , dolay s yla CBS bir çok yönüyle bu sistemlerden
esinlenmi tir.

Bilgisayar
Destekli Tasar m

Uzaktan
Alg lama

CBS

Veri Taban
Sistemleri

Bilgisayar Destekli
Kartografya

ekil 2.5 Konumsal veri i leme teknikleri ve CBS aras ndaki ili kiler
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Bilgisayarlar n konumsal analizlerde ve haritac l k faaliyetlerinde kullan lmas na
yönelik tarihsel geli meler ile; otomatik veri toplama, veri analizi ve sunumu
çal malar ndaki geli melerin paralellik gösterdi i görülmektedir. Bu alanlar;
kadastral ve topografik harita üretimi, tematik kartografya, sivil mühendislik,
co rafya, konumsal de i imlerin matematiksel uygulamalar , toprak bilimi, yersel
ölçmeler ve fotogrametri, kentsel ve k rsal arazi planlamas , altyap hizmetleri,
uzaktan alg lama ve görüntü analizi çal malar d r. Ulusal güvenli e yönelik askeri
uygulamalar da burada sözü edilen disiplinlerin baz lar n kapsamaktad r. De i ik
disiplinlerdeki bu farkl uygulamalarda zamanla veri tekrar (data duplication)
sorununun ortaya ç kt gözlenmi tir. lk bak ta ayr görünen, asl nda birbiri ile
ili kili olan bu alanlardaki veri tekrar sorunu, günümüzde, teknik ve kavramsal
problemlerin çözülebilmesi için, de i ik konumsal veri i leme yöntemlerini içeren
genel amaçl co rafi bilgi sistemleri ile çözülmektedir.

CBS nin Fonksiyonlar
Co rafi bilgi sistemleri, yeryüzü ekillerini ve yeryüzünde geli en olaylar haritaya
dönü türmek ve bunlar analiz etmek için gerekli olan bilgisayar destekli
araçlardan olu an bir sistem olarak alg lanmaktad r. CBS teknolojisi ortak veri
tabanlar n birle tirme özelli ine sahiptir. Örne in, haritalar n sa lad görsel ve
co rafik analiz avantajlar sorgulama ve istatistiksel analizler olarak kullan c ya
sunulur. Bu özelli i bak m ndan, CBS di er bilgi sistemlerinden farkl d r. Bunun
bir sonucu olarak, CBS, hizmet alan ndaki olaylar n tan mlanmas nda ve ileriye
dönük tahminlerde bulunarak stratejik planlar n yap lmas nda kamu ve özel sektör
taraf ndan oldukça yo un bir ekilde kullan lmaktad r.
Her ne kadar harita yap m ve co rafik verilerin analizi yeni bir i lem de ilse de,
CBS bu tür i lemleri oldu undan daha iyi ve h zl yapabilmektedir. Co rafi bilgi
sistemlerindeki teknolojik geli melerden önce sadece belli ki iler co rafik bilgiyi
karar-verme ve problem çözmede kullanmaya ihtiyaç duymu tu. Oysa bugün,
CBS bütün dünyada, büyük yat r mlara konu olmakta, yan mesleki kurulu larda
bilhassa endüstri alan nda birçok ki iyi i sahibi yapmakta; temel e itim
okullar nda, üniversite ve özel sektör kurulu lar nda gere inde özel kurslarla
ö retilmektedir. Dolay s yla konum bilgisi kullanan ki ilerin co rafik bilgiye olan
ilgileri ve konumsal verilerle çal malar her geçen gün daha fazla olmaktad r.
Tüm bu geli melerin temelinde co rafi bilgi sistemlerinin di er sistemlerden farkl
olarak sahip oldu u fonksiyonlar vard r. ekil 2.6 da belirtilen bu fonksiyonlar n
i levleri a a daki ekilde özetlenebilir [46].
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KONUMSAL
SORGULAMA

SAYISAL-VER
ENTEGRASYONU

* Grafik
* Grafik-olmayan

* Görüntü verisi
* CAD verisi
* Tablosal veri

CBS
GIS

GÖRÜNTÜLEME
* Çizelge
* Tablo
* Rapor

OTOMASYON
AKILLI-HAR TA
* Harita
* lem
* Ölçü

MAN PULASYON
* Transfer
* Genelleme
* Veri ay klama

KONUMSAL
ANAL ZLER

KARAR-VERME
ANAL ZLER

MODEL
ANAL ZLER

* Kesi me
* Birle tirme
* Adres bulma
* Tampon

* Mant ksal i lem
* statistik
* Yöneylem
* S n flama

* Yüzey analizi
* Simulasyon
* Network
* Yerle tirme

ekil 2.6 Co rafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlar

Say sal verilerin entegrasyonu
CBS farkl ortamlarda olu turulan say sal ve sözel verilerle entegre bir ekilde
çal ma özelli ine sahiptir. Örne in, CAD yaz l mlar yla üretilen grafiksel veriler,
foto raf ve benzeri görüntü verileri, veri tabanlar nda mevcut olan tablosal veya
liste eklindeki envanter veriler CBS taraf ndan girdi verisi olarak kabul edilerek
kullan labilece i gibi, CBS ile üretilmi olan veriler de di er sistemlerce girdi
verisi olarak kullan labilir. Bu bak mdan say sal veriler aras ndaki entegrasyon
yani veri al -veri i yönünden CBS önemli bir kolayl k sa lamaktad r.
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Konumsal sorgulama
Toplanacak co rafik verilere daha sonra ihtiyaç duyulmas halinde bu verilere
yeniden ula abilmek için ço u kez veri taban yönetim sistemleri kullan l r. Fakat
ayn ortamda, grafik ve grafik-olmayan (tan msal) bilgileri bir arada görmek veya
sorgulamak ancak CBS ile mümkün olabilmektedir. Buna göre grafik bilgiden
tan msal bilgilere veya bunun tersi olarak, tan msal bilgiden grafik bilgiye h zl bir
ekilde eri ilebilir. CBS nin konumsal sorgulama özelli i ile bilgisayar ortam nda
bulunan grafik bir kent haritas üzerinde imleç (mouse) ile seçilecek bir binan n
maliki, adresi, kat adeti, vergi de eri gibi tan msal bilgileri sorgulanabilece i gibi,
veri taban k sm ndan seçilecek bir malik ad yla da bu ahsa ait bina grafik olarak
yine bilgisayar ekran nda görüntülenebilir.

Otomasyon
Özellikle grafik tabanl CAD ve haritac l k çal malar nda ölçüye dayal i lemlerin
yo unlu u ve bu tür i lemlerin klasik yöntemlerle yap lmas ço u kez hatalara
neden olmaktad r. CBS grafik özelli i ile ölçü ve hesap gerektiren i lemlerde
kullan c ya otomasyon yani bilgisayar destekli kullan m kolayl sa lamaktad r.
Böylece gerek hesap i lemleri gerekse grafiksel çizimler ayn ortamda h zl ve
do ru bir ekilde yap labilmektedir. CBS nin bu özelli i günümüzde say sal
haritalar n geli mesine önemli katk larda bulunarak, bu haritalar n ak ll -haritalar
(smart-maps) olarak adland r lmas na neden olmu tur. Daha önceden cetvel vb
basit ölçü aletleriyle ka t haritalar üzerinde yap lan klasik ölçmeler, yerini
do rudan imleç yard m yla bilgisayar ekran nda ölçü yap labilir duruma
b rakm t r. Böylece bir harita veya plan üzerinde herhangi bir noktan n konumu,
noktalar aras uzakl k veya alan bilgileri ilgili noktalar üzerine imlecin
i aretlenmesiyle an nda kullan c ya dinamik olarak aktar lmaktad r. Otomasyon
özelli i ile bilhassa harita üretimindeki karma k hesap i lemleri, objelerin edit
edilmesi ve kartografik gösterimlerde kalitenin art r lmas sa lanm t r.

Görüntüleme
CBS nin önemli fonksiyonlar ndan biri de görüntü özelli ine sahip olmas d r.
Daha önceden sadece veri tabanlar n n sunabildi i listeleme i lemleri ile ancak
grafik-olmayan tablosal bilgilerin sunumu yap l rken, bugün CBS ile bu tür
sunumlara ilave olarak grafik bilgiler, video görüntüsü, ses, foto raf, istatistiksel
grafik ve benzeri çok çe itli gösterimlerin görüntülenmesi art k mümkün
olmaktad r. Yine daha önceden yap lan sunumlar klasik ka t ortam ndan, art k
dijital ortama aktar larak, nternet, CD, ekran vb ortamlarda bilgi al -veri i de
ba lat lm t r. Tablolar n rapor halinde di er görüntülerle ili kilendirilip birbiriyle
ba lant l olarak sunulmas ba ta ticaret, emlakc l k, turizm ve istatistik olmak
üzere bir çok tan t m amaçl uygulamada kullan larak konumsal bilgilere görsel
nitelik kazand r lm t r.
53

Co rafi Bilgi Sistemleri

Manipulasyon
Konumsal veri ile u ra anlar n en fazla sorun ya ad i lemlerden biri de mevcut
verilerle gere inde güncelleme, ay klama, ekleme, transfer vb manipulasyonlar n
yap lamamas d r. Oysa CBS çok h zl ve sa l kl konumsal veri i leme yetene ine
sahiptir. Bu sayede mevcut bilgilerden yeni bilgiler elde edilerek istenen formatta
bilgi üretilip, de i ik sistemlere bilgi transferi yap labilmektedir. CBS nin bu
fonksiyonu ile bilhassa verilerin güncellenmesi ve mevcut verilerin gere inde
genellenmesi i lemleri mümkün olmaktad r.

Konumsal analizler
CBS yi di er bilgi sistemlerinden ay ran en önemli özelliklerden biri konumsal
analizlerdir. Grafik ve grafik-olmayan bilgilerin amaca yönelik olarak
modellenerek sonuçlar n irdelenip, yorumlanmas gibi i lemlerin tümü konumsal
analiz olarak bilinir. Konumsal analiz i leminde, mevcut veri/bilgi kümelerinden
yararlanarak yeni bilgi kümeleri üretilerek, co rafik özellik gösteren alanlar n,
potansiyel kullan mlar n n de erlendirilmesi, konumsal olaylar n çevreye
etkilerinin tahmin edilmesi ve bu olaylar n yorumlan p anla l r hale
dönü türülmesi gibi uygulamalar n tümü konumsal analiz kapsam na girer.
CBS nin önemli bir fonksiyonu niteli indeki konumsal analizlere örnek olarak;
farkl özellikteki harita bilgilerinin üst üste bindirilmesi (örne in bir kentin imar ve
jeolojik yap haritalar n n tek altl kta birle tirilmesi), bir akarsu boyunca su ta k n
sahalar n n tampon bölge olarak tespit edilmesi, kamula t rma i lemine tabi olacak
arazilerin alan ve maliklerinin tespiti, bir kentte adres sorgulamas gibi konuma
dayal analizlerin gerçekle tirilmesi verilebilir.

Karar-verme analizleri
Co rafik verilerin konuma ba l olarak toplanmas yan nda, zamana ba l ya da
ayn konuma ait de i ik özelliklere göre bilgilerin sa lanmas büyük hacimli
verilerin olu mas na neden olmaktad r. Bu durum bilhassa envanter ve istatistiksel
i lemlere esas olu turmak amac na yönelik olarak gerçekle ir. Temel istatistik
analizlerine ilave olarak, mevcut verilerden yararlanarak ileriye dönük tahminlerin
yap lmas , yat r m amaçl mekanlar n tespit edilmesi, planlama için gerekli
donat lar n en uygun alanlara yerle tirilmesi, y l verilerin istatistiksel olarak
irdelenmesi, yöneylem analizleri, zamana göre konum özelliklerinin de i imlerinin
izlenmesi gibi bir çok neden ve niçin sorular na cevap aranacak nitelikteki kararverme analizleri CBS ile çok daha dinamik olmaktad r. CBS bu tür verileri
toplayarak, önceden belirlenecek vas flara göre s n fland r larak grafik destekli
olarak konumsal bilgilerin daha iyi anla lmas nda da önemli bir fonksiyonu yerine
getirmektedir. Nitekim verilen kararlar n gerçekçi dayanaklar olmas , ba ta kamu
kurumlar bünyesindeki keyfi gerekçeli kararlar ortadan kald rm , tüm i lemlerin
alternatifli ve çok seçenekli sonuçlar n ortaya koymu tur.
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Model analizleri
Planlanan baz projelerin veya do al olaylar n gerçekle mesi halinde meydana
gelecek durumun daha önceden gerçekle mi gibi gözlenebilmesi i lemleri
simulasyon olarak bilinir. CBS, co rafik varl klar n çevreleriyle olan ili kilerini de
dikkate alarak bilgisayar ortam nda olu turaca gerçek modellerle simulasyon
i lemlerini gerçekle tirme imkan na sahiptir. Örne in, bir deprem, erozyon veya su
ta k n gibi olaylar, yol, demiryolu ve boru hatt güzergahlar n n projelendirilmesi,
yeni bir yerle im alan n n planlanmas gibi i lemlere ait toplanacak veriler
koordinata dayal olaca ndan bunlar n say sal arazi modelleri bilgisayar
ortam nda kolayca olu turularak, yap lacak de i imler yine bilgisayar ortam nda
dinamik olarak izlenebilecektir. CBS, grafik ve tan msal verileri ayn veri
taban nda tutma özelli ine sahip oldu undan, veri taban ndaki ani de i imler
olu turulan say sal modele yans yarak kullan c ya alternatif sonuçlar üzerinde
karar verme de yard mc olur. Böylece tasarlanan proje sanki gerçekmi gibi belli
bir ölçek dahilinde küçültülerek yönetici veya uzmanlara üzerinde çal t klar özel
proje hakk nda uygulama öncesi detayl bilgi sa lam olacakt r.

CBS nin Bile enleri
Co rafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için ekil
2.7 deki gibi en az be ana unsurun bir arada olmas gerekir [61]. Bunlar CBS nin
bile enleri olarak isimlendirilen, donan m, yaz l m, veri, insanlar ve yöntemlerdir.

a) Donan m (hardware)
YAZILIM

DONANIM

NSANLAR

VER

YÖNTEMLER

ekil 2.7 CBS nin temel bile enleri

CBS nin i lemesini mümkün k lan bilgisayar
ve buna ba l yan ürünlerin bütünü donan m
olarak adland r l r. Bütün sistem içerisinde en
önemli araç olarak gözüken bilgisayar
yan nda yan donan mlara da ihtiyaç vard r.
Örne in, yaz c (printer), çizici (plotter),
taray c (scanner), say salla t r c (digitizer),
veri kay t üniteleri (data collector) gibi
cihazlar bilgi teknolojisi araçlar olarak CBS
için önemli say labilecek donan mlard r.
Bugün bir çok CBS yaz l m farkl donan mlar
üzerinde çal maktad r. Merkezile tirilmi
bilgisayar sistemlerinden masaüstü
bilgisayarlara, ki isel bilgisayarlardan a
(network) donan ml bilgisayar sistemlerine
kadar çok de i ik donan mlar mevcuttur.
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b) Yaz l m (software)
Yaz l m, di er bir deyi le bilgisayarda ko abilen program, co rafik bilgileri
depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonlar kullan c ya
sa lamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekle tirilen
algoritmalard r. Yaz l mlar n pek ço u ticari amaçl firmalarca geli tirilip
üretilmesi yan nda üniversite ve benzeri ara t rma kurumlar nca da e itim ve
ara t rmaya yönelik geli tirilmi yaz l mlar da mevcuttur. Dünyadaki CBS
pazar n n önemli bir k sm yaz l m geli tiren firmalar n elindedir. Bu bak mdan
günümüzde CBS bu tür yaz l mlarla neredeyse özde le mi durumdad r. En
popüler CBS yaz l mlar na örnek olarak Arc/Info, Intergraph, MapInfo,
SmallWorld, Genesis, Idrisi, Grass vb verilebilir. Co rafi bilgi sistemine yönelik
bir yaz l mda olmas gereken temel unsurlardan baz lar unlard r;
co rafik veri/bilgi giri i ve i lemi için gerekli araçlar bulundurmas ,
bir veri taban yönetim sistemine sahip olmak,
konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemeli,
ek donan mlar ile olan ba lant lar için ara-yüz deste i olmal d r.

c) Veri (data)
CBS nin en önemli bile enlerinde biri de veri dir. Grafik yap daki co rafik
veriler ile tan mlay c nitelikteki öznitelik veya tablo verileri gerekli kaynaklardan
toplanabilece i gibi, piyasada bulunan haz r haldeki veriler de sat n al nabilir. CBS
konumsal veriyi di er veri kaynaklar yla birle tirebilir. Böylece birçok kurum ve
kurulu a ait veriler organize edilerek konumsal veriler bütünle tirilmektedir. Veri,
uzmanlarca CBS için temel ö e olarak kabul edilirken, elde edilmesi en zor bile en
olarak ta görülmektedir. Veri kaynaklar n n da n kl , çoklu u ve farkl yap larda
olmalar , bu verilerin toplanmas için büyük zaman ve maliyet gerektirmektedir.
Nitekim CBS ye yönelik kurulmas tasarlanan bir sistem için harcanacak zaman ve
maliyetin yakla k %50 den fazlas veri toplamak için gerekmektedir.

d) nsanlar (people)
CBS teknolojisi insanlar olmadan s n rl bir yap da olurdu. Çünkü insanlar gerçek
dünyadaki problemleri uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetir ve geli me
planlar haz rlar. CBS kullan c lar , sistemleri tasarlayan ve koruyan uzman
teknisyenlerden günlük i lerindeki performanslar n art rmak için bu sistemleri
kullanan ki ilerden olu an geni bir kitledir. Dolay s yla co rafi bilgi sistemlerinde
insanlar n istekleri ve yine insanlar n bu istekleri kar lamalar gibi bir süreç
ya an r. CBS nin geli mesi mutlak suretle insanlar n yani kullan c lar n ona sahip
ç kmalar na ve konuma ba l her türlü analiz için CBS yi kullanabilme
yeteneklerini art rmaya ve de i ik disiplinlere yine CBS nin avantajlar n
tan tmakla mümkün olabilecektir.

56

Bilgi Sistemlerine Genel Bak ve CBS - Bölüm 2

e) Yöntemler (methods)
Ba ar l bir CBS, çok iyi tasarlanm plan ve i kurallar na göre i ler. Bu tür
i levler her kuruma özgü model ve uygulamalar eklindedir. CBS nin kurumlar
içerisindeki birimler veya kurumlar aras ndaki konumsal bilgi ak n n verimli bir
ekilde sa lanabilmesi için gerekli kurallar n yani yöntemlerin geli tirilerek
uygulan yor olmas gerekir. Konuma dayal verilerin elde edilerek kullan c
talebine göre üretilmesi ve sunulmas mutlaka belli standartlar yani kurallar
çerçevesinde gerçekle ir. Genellikle standartlar n tespiti eklinde olan bu
uygulamalar bir bak ma kurumun yap sal organizasyonu ile do rudan ilgilidir. Bu
amaçla yasal düzenlemelere gidilerek gerekli yönetmelikler haz rlanarak ilkeler
tespit edilir.

CBS nas l çal

r?

CBS yeryüzüne ait bilgileri, co rafik anlamda birbiriyle ili kilendirilmi tematik
harita katmanlar gibi kabul ederek saklar. Bu basit ancak konumsal bilgilerin
de erlendirilmesi aç s ndan son derece güçlü bir yakla md r. Bu yakla m,
örne in, da t m görevi üstlenmi ta ma araçlar n n optimum yük da t m ndan,
planlamaya dayal uygulamalara ait detay kay tlar na, atmosferdeki de i imlerin
modellenmesine kadar birçok gerçek dünya probleminin çözümüne imkan sa lar.

Co rafik referanslar
bitki örtüsü

arazi kullan m

imar

ula m

ebeke

topografya

Co rafik bilgiler, enlem-boylam
eklindeki co rafi koordinat ya da
ulusal koordinatlar gibi kesin
de erleri veya adres, bölge ismi,
yol ismi gibi tan mlanan referans
bilgileri içerirler. Bu co rafik
referanslar objelerin
konumland r lmas na yani
koordinat bilinen bir pozisyona yerle tirilmelerine
imkan sa lar. Böylece ticari bölgeler, araziler, orman
alanlar , yeryüzü kabuk hareketleri ve yüzey
ekillerinin analizleri konuma ba l olarak belirlenir.
Co rafik referans konumu belirlerken, konum verisi
yani koordinat bilgisi seçilecek veri modeline ba l
olarak ifade edilir. Bu ifade ekli CBS de iki farkl
konumsal veri modeli biçimindedir. Bunlar vektörel
(vector) ve hücresel (raster) veri modelleridir.

GERÇEK DÜNYA VE HAR TA KATMAN ÖRNEKLER
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Vektörel veri modelleri
Vektörel veri modelinde, nokta, çizgi ve poligonlar (x,y)
koordinat de erleriyle kodlanarak depolan rlar. Nokta
özelli i gösteren bir elektrik dire i tek bir (x,y) koordinat
ile tan mlan rken, çizgi özelli i gösteren bir yol veya
akarsu eklindeki co rafik varl k birbirini izleyen bir dizi
(x1,y1) (x2,y2) (x...,y...) (xn,yn) koordinat serisi eklinde
saklan r. Poligon özelli ine sahip co rafik varl klar,
örne in imar adas , bina, orman alan , parsel veya göl,
kapal ekiller olarak, ba lang ç ve biti inde ayn koordinat olan (x1,y1) (x2,y2)
(x...,y...) (xn,yn) (x1,y1) dizi koordinatlar ile depolan r. Vektörel model co rafik
varl klar n kesin konumlar n tan mlamada son derece yararl bir modeldir. Ancak,
süreklilik özelli i gösteren co rafik varl klar n, örne in toprak yap s , bitki örtüsü,
jeolojik yap ve yüzey özelliklerindeki de i imlerin ifadesinde daha az kullan l
bir model olarak bilinir.

Raster (hücresel) veri modelleri
Hücresel ya da di er bir deyi le raster veri modeli daha
çok süreklilik özelli ine sahip co rafik varl klar n
ifadesinde kullan lmaktad r. Raster görüntü, birbirine
kom u grid yap daki ayn boyutlu hücrelerin bir araya
gelmesiyle olu ur. Hücrelerin her biri piksel (pixel) olarak
da bilinir. Foto raf görüntüsü özelli ine sahip raster
modeller, genellikle uydu görüntüsü, foto raf ya da
haritalar n taranmas (scanning) ile elde edilirler.
Vektör ve raster veri modellerinden biri genelde CBS uygulama biçimine göre
tercih edilerek kullan l r. Ancak günümüzde art k her iki model bir arada
kullan labilmektedir. Bu tür bir kullan m ekli CBS de hybrid (melez) veri modeli
olarak bilinmektedir.
Hybrid veri modeline örnek:Türkiye uydu görüntüsü(raster) ve
il s n rlar n n(vektör) bir arada gösterimi.

Temel i levler
Co rafi bilgi sistemlerinin sa l kl bir
ekilde çal mas a a daki temel i levlerin
yerine getirilmesine ba l d r. Bunlar;
a. Veri toplama (data collection)
b. Veri yönetimi (data management)
c. Veri i lem (data manipulation)
d. Veri sunumu (data display)
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a. Veri toplama : Co rafik veriler toplanarak, CBS de kullan lmadan önce
mutlaka say sal yani dijital formata dönü türülmelidir. Verilerin ka t ya da harita
ortam ndan bilgisayar ortam na dönü türülmesi i lemi say salla t rma (digitizing)
olarak bilinir. Modern CBS teknolojisinde bu tür i lemler büyük boyutlu
projelerde tarama tekni i kullan larak otomatik araçlarla gerçekle ir. Küçük
boyutlu projelerde daha çok masa tipi say salla t r c lar kullan larak elle
say salla t rma yap labilir. Bugün birçok co rafik veri CBS ne uyumlu formatta
haz r halde piyasada mevcuttur. Bunlar üretici firmalardan sa lanarak do rudan
kurulacak sisteme aktar labilir.
b. Veri yönetimi : Küçük boyutlu CBS projelerinde co rafik bilgilerin s n rl
boyuttaki basit dosyalarda saklanmas mümkündür. Ancak, veri hacimlerinin geni
ve kapsaml olmas , bunun yan nda birden çok veri gruplar n n kullan lmas
durumunda Veri Taban Yönetim Sistemleri (Data Base Management Systems)
verilerin saklanmas , organize edilmesi ve yönetilmesine yard mc olur. Veri
taban yönetim sistemleri bir bilgisayar yaz l m olup veri tabanlar n yönetir veya
birle tirir. Bir çok yap da tasarlanm veri taban yönetim sistemi vard r, ancak
CBS için en kullan l s ili kisel (relational) veri taban sistemidir. Bu sistem
tasar m nda veriler tablo bilgilerinin elde edili indeki dü ünce yap s na uygun
olarak bilgisayar belle inde saklan r. Farkl bilgiler içeren tablolar n birbiriyle
ili kilendirilmesinde bu tablolardaki ortak sütunlar kullan l r. Bu yakla m basit
fakat esnek bir tasar m olup, geni çapta CBS uygulamalar nda kullan lmaktad r.
c. Veri i lem : Baz durumlarda özel CBS projeleri için veri çe itlerinin birbirine
dönü ümü veya irdelenmesi istenebilir. Verilerin sisteme uyumlu olmas bunu
gerektirebilir. Örne in, konumsal bilgiler farkl ölçeklerde mevcut olabilir (yol
verileri 1/100.000, nüfus da l m verileri 1/10.000, bina verileri 1/1.000 gibi). Tüm
bu bilgiler birle tirilmeden önce ayn ölçe e dönü türülmelidir. Bu dönü üm
görüntü amac yla geçici olabilece i gibi bir analiz i lemi için sürekli ve kal c da
olabilir. CBS, gerek bilgisayar ortam nda obje üzerine imlecin (mouse) t klanmas
ile basit sorgulama kapasitesine, gerekse çok yönlü konumsal analiz araçlar yla
(tools) yönetici ve ara t r c lara istenen süreçte bilgi sunar. CBS teknolojisi art k
co rafik verileri istatistiksel grafikler ve e er olur ise.. (if conditions) eklindeki
mant k sorgulamalar ve senaryolar eklinde irdeleme a amas na gelmi tir. Bu
teknoloji ile konumsal verilerin sorgulanmas ve analizinde, yaz l mlar sayesinde,
birçok veri de i ik amaçl geometrik ve mant ksal i leme tabi tutulabilir. E er
fonksiyonel co rafik veriye sahip CBS mevcut ise, ba lang çta u basit
sorgulamalar yap labilir;
Kö e ba ndaki arsan n malikleri kimlerdir?
ki belde merkezi aras ndaki mesafe ne kadard r?
Endüstriyel amaçl bir fabrika için en uygun yer neresidir?
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Bunlar n yan nda baz analitik sorular da sormak mümkündür.
Yeni yerle im alanlar için en uygun bölgeler nerededir?
Sulu tar m için en uygun toprak yap s nedir?
Yeni bir otoyol in as mevcut trafi i nas l etkiler?
d. Veri sunumu : Görsel i lemler yine CBS için önemli bir i levdir. Birçok
co rafik i lemin sonunda yap lanlar harita veya di er grafik gösterimlerle görsel
hale getirilir. Haritalar co rafik bilgiler ile kullan c aras ndaki en iyi ileti imi
sa layan araçlard r. Kartograflar n uzun y llard r harita üretmesine kar n, CBS
kartografya biliminin h zl geli mesine de katk da bulunan yeni ve daha etkili
araçlar sunmaktad r. Haritalar, yaz l raporlarla, üç boyutlu gösterimlerle, foto raf
görüntüleri ve çok-ortaml (multimedia) ve di er ç kt çe itleriyle
birle tirebilmektedir.

Bu bölümde; bilgi sistemleri ve CBS nin genel yap s ,
fonksiyonlar , bile enleri ve i leyi i hakk nda özet
bilgiler sunulmu tur. Kitab n bundan sonraki
bölümlerinde bu bilgiler geni letilerek, CBS nin veri
toplamadan veri sunmaya kadar olan süreci çok daha
detayl olarak s ras yla farkl bölümler alt nda ele
al nm t r.
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