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ÖZET
Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak yapılan düzenlemeler bilgi ve belgelere ulaşım hızının artmasını beraberinde
getirmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri çok farklı disiplinlerden oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu bağlamda
Coğrafi bilgi sistemlerine altlık oluşturacak sayısal haritalar ve planların yanı sıra sözel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
verilerin birbiri ile ilişkilendirilmesi ve sisteme veri girilmesi aşamasında bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bu
gibi problemlerin oluşmaması için yapılması gerekli işlemlerin üzerinde durularak verilerin bir çizim programında veri alt
yapısına uygun hale getirilmesi için yapılan düzenlemeler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Coğrafi bilgi Sistemleri, CBS, AutoCAD

ABSTRACT
A PRACTICAL APPROACH FOR DATA ENTRY OF GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS
Today, the arrangements made in parallel with the development of technology has brought increased speed of information and
access to documents. Geographic information systems are a fairly common find use in many different disciplines. In this context,
geographic information systems, digital maps and plans, as well as verbal form the data base is needed. And correlating these
data with each other, some problems arise during the data entry system. In this study, the procedures required to be done to
avoid problems like this with a drawing program with emphasis on data from the data infrastructure for making appropriate
arrangements are emphasized.
Keywords: Geographic Information Systems, GIS, AutoCAD

1. GİRİŞ
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) veri girişi için bir yönetim sistemi, veri görüntüleme, veri yönetimi ve bu bilgilerin
analizinden oluşur. [Paul A.]
Bu sistemler, bilgisayar donanım ve yazılım fonksiyonları ile birlikte uygulanmaktadır. [Bernhardsen T.]
CBS kullanımı, kentsel ve bölgesel planlama, haritacılık, turizm sektörü, yerel yönetimler ve özel sektör gibi farklı
disiplinlerde yaygın hale gelmiştir.[ Chrisman N.]
Teknolojik gelişmeler, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) hem teknik olarak gelişmesine hem de değişik
disiplinlerde kullanımının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. CBS tanımında genel olarak iki yaklaşım vardır:
Teknolojik açıdan CBS tanımı, fiziksel dünyaya ait mekânsal veriyi toplayan, işleyen depolayan, dönüştüren ve
gösteren oldukça güçlü araçlar bütünü olarak yapılmaktadır. Kuramsal/kurumsal açıdan CBS, mekânsal bilginin
etkileşimi ile karar destekleme sistemidir. Her iki tanımın birleştirilmesinden elde edilen CBS tanımı ise, bağlı
bulunduğu kurumun ihtiyaçlarına göre mekânsal-konumsal verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve
gösterimini yapan, karar destekleme işlevi olan, sayısal bir bilgi sistemi biçiminde yapılabilir. Her bir kurum kendi
işlevlerine bağlı olarak bir CBS organizasyonu yapar. Amacı ne olursa olsun CBS’de;
• veri girişi ve kodlama (sayısallaştırma, veri uygunluğu ve veri yapısı),
• veri işleme (veri yapısı ve geometrik dönüşümler, genelleştirme ve sınıflandırma)
• verinin yeniden işlenmesi (seçim, mekansal ve istatistiksel analiz)
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• verinin/bilginin sunumu (genellikle grafik sunum),
• bütünleştirilmiş verinin yönetimi işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Uluğtekin N).
Buradan anlaşılacağı üzere CBS’in alt yapısı farklı verilerin bir araya getirilmasinden oluşur. Bu yüzden bu
verilerin CBS’nin alt yapısına uygun düzenlmeler yapılarak aktarılması sistemin düzgün çalışması açısından hayati
dercede önemlidir.

2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
2.1 Tanım
CBS, belirli bir amaçla yeryüzüne ait verilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, transferi ve görüntülenmesi
işlevlerini yerine getiren araçların tümüdür.
CBS, genel harita bilgilerini görüntülemeye yarayan bilgi yönetimi sisteminin bir şeklidir.
CBS, coğrafi bilgileri bir bilgisayar ortamında depolayan ve analiz eden bir araçtır.
CBS, konumsal ve coğrafi koordinatları referans alan ve bu veriler ile çalışmayı tasarlayan bir bilgi sistemidir.
CBS, yeryüzü referanslı verileri toplayan, depolayan, analiz eden ve görüntüleyen bir sistemdir [Batuk G.].

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması
Geniş bir uygulama alanı olan bilgi sistemleri uygulama şekillerine göre sınıflandırılmaktadır. Ancak, bilgi
sistemlerine kurum ve kuruluşlar kendi uygulamaları açısından baktıklarından ve bazen de bu sistemleri ortaklaşa
kullandıklarından bilgi sistemlerinde belirgin sınıflandırma yapmak zor olmaktadır. Bilgi sistemlerini başlangıçta iki
gruba ayırmak mümkündür.(Yomralıoğlu F.)

2.2.1. Konumsal olmayan bilgi sistemleri
Bu tür bilgi sistemleri daha çok kuruma veya organizasyona yönelik yönetimsel fonksiyonları içerir. Örneğin bir
kurumun çalışması için gerekli yasal düzenlemeler, çalışma prensipleri, kişilerin üstleneceği görevler ve bu
görevlerin yerine getirilmesinde yine kişiler veya kurumlar arası işbirliğinin neler olduğu veya olması gerektiği
hususu konumsal olmayan bilgi sisteminin kapsamı dâhilindedir (Yomralıoğlu F.)

2.2.2.Konumsal bilgi sistemleri
Objelerin sadece koordinatı ile değil, aynı zamanda öznitelik bilgileri ile de tanımlanmasını konu alan bir bilgi
sistemidir. Konumsal bilgi sisteminin en önemli özelliği, herhangi bir objenin mutlak suretle x, y, z koordinat bilgisi
ile tanımlanması ve bunun yanı sıra, o objenin özelliklerini tanımlayıcı alfa-sayısal bilgisinin de var olmasıdır.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, grafik ve grafik olmayan bilgiler bir sistem dâhilinde
ilişkilendirilmiş ve buna bağlı olarak da yeni uygulama alanları ortaya çıkmıştır (Yomralıoğlu F.)

2.3. Coğrafi Bilgi Sistemi Bileşenleri
Coğrafi bilgi sistemlerini beş temel bileşen oluşturur. CBS’nin beş temel bileşeni:
 Donanım,
 Yazılım,
 Veri,
 Personel,
 Metod,
olarak incelenebilir.
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(Şekil 2.1. Coğrafi Bilgi Sistemi Bileşenleri) (Yomralıoğlu F.)

3. Yazılım veri ve uygulamalardaki standartlar
Bütün kampüs tarafından kullanılabilecek bir sistem kurulabilmesi için yazılım, harita doğruluğu içerik gösterim ve
uygulamaların bütünleştirilmesi açısından temel bazı standartların olması gereklidir (Eraslan C.)

3.1. Ortak veri /altlık
Bu tip bir sistemin kilit noktası bütün bölümlerin ortak olarak kullanacağı bir altlık harita olmasıdır. Aynı
projeksiyonda ve koordinat sisteminde oluşturulmuş haritaları bütün birimler kullanmalıdır. Bu sayede bir birim
tarafından oluşturulan tematik haritalar başka bir birim tarafından oluşturulan tematik haritalar ile
çakıştırılabilecektir (Eraslan C.)

3.2. Dijital ortamdaki veri
Kampüslerdeki haritaların büyük bir bölümü dijital formda değildir. Bir CBS’nin çalışabilmesi için mevcut kâğıt
üzerindeki haritalar ve diğer veriler sayısallaştırılmalıdır. Ağ üzerinde veri paylaşımına gerek duyan bir sitem dijital
veriye ihtiyaç duyar (Eraslan C.)

3.3. Metaveri
Verinin kullanılabilmesi için öncelikle bulunması ve veri hakkındaki bilgilerin olması gerekmektedir. Metaveri bunu
sağlar. Yani verinin verisidir. Hangi tarihte kim tarafında kullanılmış ne gibi değişiklikler yapılmış gibi bilgilere
meta data sayesinde ulaşılabilir (Eraslan C.)

4.YÖNTEM
Çalışma alanı olarak Gazi Üniversitesi merkez kampüsü seçilmiştir. Bu alanda bulunan veriler kullanılmıştır. Bu
veriler bir dizi ölçümün neticesinde ortaya çıkmıştır. Yapılan ölçümlerle ulaşılmak istenilen hedefler, sistemin alt
yapısının düzgün çalışmasını ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda veri girişini kolaylaştıracak
eşgüdümün sağlanması ile mümkün olmuştur. Veri girişi için önceden oluşturulması düşünülen katmanlara ait
ölçümler birbirinden bağımsız olarak yapılmış ve çizim programına aktarılmıştır. Bu işlem için ağaçlar nokta olarak
sisteme girilmiş ve AutoCAD ortamında ağaçlar ismiyle açılan layer altında toplanmıştır. Bunun dışında kalan
layerlar silinerek ağaçlar adında dxf dosyası oluşturulmuştur. Öznitelik bilgileri ise ArcGIS ortamına aktarıldıktan
sonra tamamlanmıştır. Yapılar katmanı için alansal bir tanımlamanın yapılması gerektiğinden tüm yapıların kapalı
alan oluşturacak biçimde çizim programında düzenlendikten sonra ağaçlar için yapılan işlemler tekrarlanmıştır. Yol
katmanı için ise yerleşke yapısına uygun olarak çizim programında yol aksı yekpare çizgi olacak şekilde çizimi
yapıldıktan sonra diğer işlemler yenilenmiştir. Benzer uygulamalar diğer katmanlar içinde veri alt yapısına uygun
olacak şekilde yenilenmiştir. Bu düzenlemeler yapılırken Kat planlarında bir problem ortaya çıkmıştır. Gazi
üniversitesi bünyesindeki binaların büyük bir bölümünü eski yapılar oluşturduğu için mimari projelerine ulaşmak
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mümkün olmamıştır. Bu problemin çözüm aşamasında yapı eğitimi bölümü lisans öğrencilerinden bir ekip
kurulmuştur. Bir dizi ölçümün ardından kat planları çizim programında projelendirilmiştir. Yalnız rektörlük binası
gibi yığma binaların ölçümü sırasında bir dizi problemle karşılaşılmıştır. Bunlardan bazıları yapıyı oluşturan
elamanlarının ebatlarının değişken oluşu ve yapı yüksekliklerinin değişiklik göstermesi ölçüm işleminin yalnızca
içeriden yapıldığında hatalar ortaya çıkmıştır. Bu gibi hataları önlemek maksadıyla dışarıdaki koordinatı belli
noktalar cephelerde bulunan pencerelerin köşe noktalarına koordinatlar taşınmasının ardından içerden ve dışarıdan
yapılan ölçümler birbiriyle doğrulanarak rölöve ölçümlerin tamamlanmasının ardından çizim programında kat
planları hazırlanmıştır (Şekil 4.1.). Yapılan tüm bu işlemler neticesinde kat planları ArcGIS veri formatına uyum
sağlaması için kapı pencere gibi çok fazla çizgiden oluşan elamanlar çizim programında grup haline getirilerek
ArcGIS programındaki karmaşıklığın önüne geçilmiştir. (Şekil 4.2’de) Yapılara ait yapılan düzenleme
görülmektedir.

(Şekil 4.1. AutoCAD Düzenleme öncesi)
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(Şekil 4.2. AutoCAD düzenleme sonrası)

CAD veri formatlarından DWG, DXF ve DGN dosyaları, ArcGIS teknolojisinde yer alan ArcView, ArcEditor ve
ArcInfo yazılımları ile doğrudan görüntülenebilmektedir. Bu format’ta depolanan vektör veri yapısının ArcGIS veri
formatlarına dönüştürülmesinde farklı metodlar uygulanabilir. CAD veri formatlarında Özellik tipleri Line, Point,
Polygon ve Annotation olarak bir çizim dosyası içinde saklanır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra AutoCAD
yazılımında DXF formatında kaydedilen plan ve haritalar ArcCatalog ortamında ArcGIS veri formatına(shapefiles)
dönüştürülmüştür. (Şekil 4.3.)’te görüldüğü gibi Çünkü shapefile dosyaları CAD dosyalarından farklı olarak
öznitelik bilgilerinin tutulduğu ayrı ayrı dosyalardan meydana gelir. ArcGIS programının temel veri alt yapısının
nokta, yekpare çizgi ve alan biçimine göre çalışması ve veri alt yapısına uygun olması için her bir katmanda bu
düzenlemeler yapılmıştır.
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(Şekil 4.3. ArcCatalog yazılımı)

5. SONUÇLAR
Yapılan çalışma nihayetinde Gazi Üniversitesi Merkez kampüsü’ ne ait hâlihazır harita ve kampüste bulunan
yapılara ait plan, kesit ve görünüşler topoğrafik ölçümler sonrasında çizim programında projelendirilmiş ve
sınıflandırılan veriler, toplanan sözel veriler ile birlikte ArcGIS ortamına aktarılmıştır. Sisteme girilen bu verilerin
coğrafi bilgi sistemleri tabanında ArcGIS yazılımları aracılığı ile birbirleriyle ilişkilendirilip, sorgulanması ve
mekânsal olarak amaca uygun yeni tematik haritalar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem ile ileri de gerekecek
düzenlemelerin daha hızlı ve daha doğru yapılması sağlanmış olacaktır.

KAYNAKLAR
Bernhardsen T.; 1992, “Geographic Information Systems”, Viak IT and Norwegian,
Batuk G.; 1996 ,“Veriden Bilgiye: Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 96, . İstanbul,
Chrisman N.; 2002 “Exploring Geographic Information Systems”, New York, , pg:13-14
Eraslan C.; 2003 “İnternet Tabanlı Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 14-17, 26-30
Uluğtekin N.; 1997 “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Harita”, 6. Harita Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara, 85-86
Paul A.; 1999 “Geographical Information Systems”. (2nd ed.) John Weley& Sons, Inc.,
Yomralıoğlu F.; “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı : Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜBİS) Örneği”, 1999, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,
14-16, 25-27
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

