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ÖZET
Kentlerin konumsal niteliklerinin incelenmesi ve yorumlanması, onların gelecekteki gelişmelerine yön vermek bakımından büyük
anlam taşımaktadır. CBS, bu tür çalışmaların yapılmasında çok etkin bir yapıya sahiptir. Küçük bir örnek olarak düşünülen bu
çalışmada, Tokat ili kent merkezindeki binalar temel alınarak hazırlanmış olan kent bilgi sistemi veritabanından sadece binalar
ile ilgili birkaç temel özellik ele alınmıştır. CBS yazılımı ile tematik haritalar hazırlanarak Tokat ili kent merkezi bina
varlıklarının incelenen özelliklerinin istatistikî durumları ve konumsal dağılımları irdelenmiştir. Sonuç olarak bina kat sayı,
yüksekliği, yığma türü, inşaat türü, ısıtma sistemi, asansör varlığı, ruhsat durumu, tescillilik durumu ve oto garaj varlığı
durumları, incelenmiş ve haritalanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ortalama bina kat sayısı 2, kat yüksekliği 5.5m, yığma türü
genel olarak, tuğla ve ahşap, inşaat türü genel olarak karkas, ısıtma sistemi, eski yerleşim birimlerinde kömür yakıtlı soba, yeni
yerleşim birimlerinde ise kömürlü merkezi sistem, asansör varlığı % 4, ruhsat durumu % 87, tescillilik durumu % 2 ve oto garaj
varlığı da % 2 olarak tespit edilmiş ve haritalanmıştır.
Anahtar Sözcükler: CBS, bina özellikleri

THE INTERPRETATION OF SOME FEATURES OF BUILDINGS BY USING GIS
ABSTRACT
Analysis and interpretation of spatial characteristics of cities is important in terms of giving direction to their future
development. CBS has very effective structure in making such works. In this study, a few basic features of buildings in the city
center are discussed. By preparation of thematic maps in GIS software, in Tokat city center, building assets, spatial distributions
of cases and statistical properties of distributions are examined. As a result, number of floors in the building, the height, the
build type, construction type, heating system, elevators presence, license status, conservation status and the presence of autogarage situations, analyzed and mapped. According to the results, the average number of floors in the buildings is 3, the height is
12m , the build type in general is brick and wood , construction type is carcass in general, fuel for heating is stove and central
heating system with coal, the presence of lift is 4%, the registration status of of buildings is 87%, conservation status is 2%
and, the presence of auto garage is 2% .
Keywords: GIS, the features of buildings

1. GİRİŞ VE ANA BÖLÜMLER
Binalarla ilgili bilgiler, çeşitli yatırım, hizmet ve karar organlarında önemli bir yere sahiptir. Haritalar üzerinde
sıkça görülen binaların farklı özelliklerine göre haritalanması da onlarla ilgili kararların alınması bakımında son
derece önemlidir. Coğrafi bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi konusunda birçok olanağı bize sunan
CBS binalarla ilgili bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve sunulmasında da tatmin edici sonuçlar
vermektedir.
CBS, araştırma, planlama ve yönetimdeki karar verme yeteneklerini arttırmak ve ayrıca zaman, para ve personel
tasarrufu sağlamak amacıyla coğrafi varlıklara ilişkin grafik ve nongrafik verilerin çeşitli kaynaklardan toplanması,
bilgisayar ortamına aktarılıp depolanması, işlenmesi, "analizi" ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine
getiren donanım, yazılım, coğrafi veri ve personelinden oluşan bir bütündür [Burro ugh, 1986; Göpfert 1987;
Bartelme, 1989; Altan vd., 1991; Taştan, 1991].
Bu çalışmada Tokat ili kent merkezinde binaların bazı özellikleri CBS ortamında işlenmiş ve karar destek unsuru
olarak sunulmuştur.

1.1 Materyal
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Çalışmanın yapılmasında iki temel veri katmanı kullanılmıştır. Bu veri katmanları Tokat Belediyesi tarafından kent
bilgi sistemi kurulması amacıyla oluşturulan veritabanından alınmıştır. Bunlar ;
1. Uydu görüntüsü( 9:40(AM), Ekim 27, 2005, IKONOS)
2. Binaların özelliklerini içeren veri katmanı
CBS yazılımı olarak, ESRI ArcMap 9.3 kullanılmıştır.

1.2 Method
Çalışma metodolojisi CBS yazılımının ilgili analiz metotlarına dayanmaktadır. Vektörel nokta verisi olarak temin
edilen bina katman verisinin çok sayıdaki tablo nitelikleri içinden ilgili alanları seçilmiştir. Bu özelliklerin
istatistiksel özetleri ile konumsal dağılımları yazılımın ilgili araçları ile elde edilmiştir.

2. SONUÇLAR
2.1 Bina kat sayısı
Tokat kent merkezindeki 2005 yılı binalarının katsayıları ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde binaların
ortalama katsayılarının 2 olduğu bunların da genellikle eski yerleşim birimlerinde yoğunlaştıkları görülmüştür. 2005
yılı itibari ile en fazla kat sayısının 7 olduğu ve bunların da eski yerleşim alanları yakın çevresi ve yeni yerleşim
alanlarında yoğunlaştıkları görülmüştür. Şekil 1 ve 2. Elde edilen sonuçlar gelecekte kat sayısı ortalama değerinin
artacağı yönünde sinyal vermektedir. Günümüz verileri de bu sinyali destekler niteliktedir. Özellikle yeni yerleşim
alanları ve bazı eski yerleşim alanlarındaki yeni yapılaşmalarda kat sayıları 5’in üzerinde gerçekleşmekte, bazı
yerlerde 12-13 katlara kadar çıkmaktadır.

Şekil 1. Bina katsayısı özet istatistiksel bilgileri

Şekil 2. Bina katsayıları dağılım haritası
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2.2 Bina yığma türü
Binaların genel yığma türünün tuğla ve ahşap olduğu, ahşap yığma türüne sahip binaların eski yerleşim alanları olan
yerlerde, tuğla yığma türüne sahip binaların ise yeni yerleşim birimlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Binaların %
55’inin ahşap yığma özelliğine, % 42’sinin tuğla özellikli yığmaya sahip olduğu ve kalan % 3’ünün ise kerpiç, tuğla,
ahşap ve biriket karışımlarından oluştukları görülmüştür Şekil 3.

Şekil 3. Bina yığma türü dağılım haritası
2.3 İnşaat türü
Binaların genel inşaat türünün eski yerleşim alanlarında kagir, yeni alanlarda ise betonarme karkas olarak
gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. ahşap yığma türüne sahip binaların yerleşim alanları olan yerlerde, tuğla
yığma türüne sahip binaların ise yeni yerleşim birimlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Binaların % 55’inin ahşap
yığma özelliğine, % 42’sinin tuğla özellikli yığmaya sahip olduğu ve kalan % 3’ünün ise kerpiç, tuğla, ahşap ve
biriket karışımlarından oluştukları görülmüştür, şekil 4.

Şekil 4. Bina inşaat türü dağılımı
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2.4 Bina ısıtma sistemi
Tokat kent merkezi binalarının ısıtma sistemleri incelendiğinde ise genel olarak soba sisteminin hakim olduğu
görülmektedir. Soba sistemini merkezi sistemli ısıtma sisteminin takip ettiği ve bazı dairelerde kömürlü ve petrol
yakıt türlü kat kaloriferi varlığı görülmektedir. Bu sistemlerin yüzde olarak dağılımları ise % 86 soba, %10 merkezi
sistem ve %3 kat kaloriferi ve %1’i de klima vb. diğer ısıtma türleri şeklindedir. Bina ısıtma sistemleri dağılımını
gösteren şekil 5 incelendiğinde sobalı sistemin şehrin her kesiminde yaygın olduğu ancak eski yerleşim yerlerinde
çok daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Merkezi sistem kullanımının ise yeni yerleşimin başladığı Karşıyaka
bölgelerinde daha yaygın olduğu görülmektedir. Eski yerleşim alanlarında merkezi sistemin varolduğu alanların ana
cadde ve yakın çevrelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Buralarında yeni yapılaşmalara açık olduğu dikkate
alınırsa genel olarak merkezi sistem kullanımının tercih edilmeye başlandığı söylenebilir.

Şekil 5. Bina ısıtma sistemleri dağılımı
2.5 Bina asansör varlığı
Asansör varlığının “var”, “yok” şeklinde ifade edildiği çalışma sonucunda, 2005 yılı itibariyle binalardaki asansör
varlığının çok az olduğu açıkça görülebilmektedir. Bunun sebebinin genel olarak binaların az katlı olmalarından
kaynaklandığı anlaşılabilir. Şekil 6’ dan da anlaşılacağı üzere binaların sadece % 4’ünde asansör bulunmaktadır.
Asansörü bulunan binalarında ana cadde kenarları ve yeni yerleşim alanlarında bulundukları anlaşılmaktadır.

Şekil 6. Bina asansör varlığı
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2.6 Bina ruhsat durumu
Binaların ruhsatlılık oranı % 87 dir. Ruhsatlı olmayan binaların çoğunluğunun, eski yerleşim alanlarında hala
varlığını koruyan eski binalar olduğu yeni yerleşim alanlarında ise eski bağ evlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.
Yapılaşma hızı dikkate alındığında günümüzde ruhsatlılık oranın daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Şekil 7. Bina asansör varlığı
2.7 Bina tescil durumu
Binalardan sadece % 2’si tescilli olup koruma altına alınmış durumdadır. Bunlar da eski yerleşim alanlarındaki eski
evlerdir. Bu binaların bazıları çeşitli projelerle restore edilmektedir.

Şekil 8. Bina tescil durumu haritası
2.8 Bina özel otopark durumu
Binalara ait otopark varlığı da yok denecek kadar azdır. % 2 oranında varolduğu görülen bu durum dağılım
haritasından da rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Şekil 9’dan anlaşılacağı üzere eski yerleşim alanlarında çok nadir
olarak görülen bina otopark varlığı yeni yerleşim alanlarında da pek fazla gözükmemektedir. Otopark varlığının
içinde bulunduğumuz yıllar itibari ile daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
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Şekil 9. Bina özel otopark durumu haritası
Sonuç olarak 2005 yılı itibari ile Tokat kent merkezindeki binaların bazı özellikleri dikkate alınarak yapılan bu
çalışma, CBS kullanılarak binalar ile ilgili bilgilerin çok iyi şekilde analiz edilebileceğini ve dağılımlarının
haritalanabileceğini göstermektedir. Analiz çalışmalarının daha çok bilgilerle yapılması ve şehrin geleceğinin bu
bilgilerle desteklenerek yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. CBS’nin karar destek anlamında bu çalışmaları
yapmada son derece etkin olanaklar sunduğu açıkça görülmektedir. CBS ile sadece bilgi toplanıp veritabanı
oluşturulması ile yetinilmemeli ve bu bilgiler çeşitli şekillerde analiz edilerek karar destek aracı olarak
kullanılmalıdır.
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