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ÖZET
Kültürel miras çalışmaları günümüzün öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Gelişen ve gelişmekte olan veri
görselleştirmesi ve sunumu fotogrametrik ürünlerin tanıtım, dokümantasyon ve koruma amaçlı uygulamalarında yeni imkânlar
ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak da Coğrafi Bilgi Sistemleri kapalı devre sistemlerden interaktif web uygulamalarına
doğru hızlı bir eğilim göstermiştir. Coğrafi verilerin sunumunu kolaylaştıran konumsal alt yapı ihtiyacını gidermekte büyük
kolaylıklar sunan çok sayıda harita servis sağlayıcıları geliştirilmiştir. Artık bir çok yazılım şirketinin kendine ait harita servis
sağlayıcısı vardır. Bunlar kullanıcılarına kendi çalışmalarını geliştirme servis üzerinden entegre sunma imkanları sağlayarak
interaktif bir CBS çalışmasının en önemli problemi olan konumsal altlık problemine büyük ölçüde çözüm getirmeye
başlamışlardır. Ulusal manada şimdilik geliştirilmiş bu şekilde bir servis sağlayıcısının olmamasının getirdiği dışa bağlı
çalışmaların ileride doğabilecek bazı sıkıntılarının yanında böyle bir kültürün tecrübenin oluşması açısından büyük önem arz
ettiği genel kanaattir.
Bu çalışmada Gümüşhane ilindeki tescilli Gümüşhane konakları (evleri) yersel fotogrametrik yöntemle modellenmiş google maps
üzerinde coğrafi konumları tespit edilmiş bu konumlar ile fotogrametrik modeller ilişkilendirilmiştir. Oluşturulan bir web ara
yüzü içerinde çağırılan google maps eklentisi, konaklara ait model ve öznitelik bilgileri seçilerek karşılıklı sorgulamalara imkan
tanınmıştır. Burada bir binanın genel harita üzerindeki konumu, öznitelik bilgileri ve fotogrametrik 3B modeli görülebilmekte
model istenildiği gibi gezilebilmektedir. Yapılan bu çalışma ile Gümüşhane kültür mirasının tanıtımına, turizmine ve
fotogrametrik 3B modellerin etkin kullanımına katkı sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: CBS, Fotogrametrik 3B Model, Google Maps, Gümüşhane, Kültürel Miras

ABSTRACT
GOOGLE MAPS BASED PHOTOGRAMMETRIC 3D MODELS OF GUMUSHANE MANSIONS
INFORMATION SYSTEM
Cultural heritage studies became a major subject in today’s photogrammetric applications. New possibilities have been emerged
in the area of representation, documentation and preservation of photogrammetric products by developing data visualization and
presentation. Parallel to this, today’s trend moves to interactive web applications rather than close circuit GIS systems. Many
map service providers have been developed for making the presentation of geographic data easily and responding to spatial data
requirements. Many of the software trademarks have their own map service provider. These are solving spatial data problems by
providing opportunities to the users for developing their own processes to be integrated with this service which is the major
problem of an interactive GIS. Since nationally there is not a service provider and for this reason GIS server requirements
dependent on foreign server providers. This case may cause problems in the future.
In this study, registered mansions in Gumushane modeled with terrestrial photogrammetric method and associated with
determined geographic locations on Google Maps. Providing cross query of models and their attributes on a Google Maps Api
called web interface. Structure’s geographic location, attributes and photogrammetric 3D model can be viewed or toured as you
like on it. With this study ,promotion of Gumushane’s cultural heritage, tourism and effective use of photogrammetric 3D models
has been contributed.
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1. GİRİŞ
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), konum verileri ile farklı türdeki çeşitli verilerin entegre edilerek bunların depolanması,
yönetimi ve bu veriler üzerinden çeşitli sorgulamalar ve analizler yapılmasına olanak veren ve pek çok alt bileşeni
bulunan bir sistemdir.
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Tarihi mirasları korumak ve yaşatmak kültür, turizm ve ekonomik getirileri açısından önemlidir. Çalışmamızda
Gümüşhane’nin tarihi dokusunu yansıtan konakları konu almaktayız. Ancak konaklar zaman içerisinde zarar görmüş
hatta yıkılmıştır. Hala ayakta kalabilen ve korunmuş konakların yersel fotogrametrik yöntemle 3B modelleri
oluşturularak bunların CBS desteğiyle ve Google Maps API yardımıyla web üzerinden yayınlanarak tanıtımının
yapılması, farkındalığının arttırılması etkin bir şekilde yapılarak turizme kazandırılması amaçlanmıştır.
Coğrafi verilerin elde edilmesinde sorun olmamasına karşın bu verilerin web üzerinden yayınlanmasında da bazı
sorunlar vardır. Bunlardan bazıları; bilgi sisteminin oluşturulacağı CBS yazılımlarının fiyatlarının yüksek oluşu ve
web servislerinin sıfırdan oluşturulmasının zor olması sayılabilir. Elde bulunan coğrafi veriyi web üzerinden Google
Maps API kullanarak ilgili kullanıcılarla paylaşabilirmiyiz? Bunun araştırması yapılmıştır. CBS yazılımı satın alıp
bu yazılımın server sistemine (Arcgıs 9.x Server, NetcadGIS server vb.) yüksek maliyet yerine Google Maps API
kullanarak Google’un sunduğu bedava hizmetten yararlanmak kurumların mali kaynakları bakımından daha düşük
maliyetli olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında görsel CBS uygulamaları için donanım olarak server
kurulumu da ayrıca ek bir maliyet getirecektir. Bütün kurumların yazılım ve donanım için bu maliyetleri ayrı
yüklenmesinden ziyada ülke çapında ulusal bir harita servis sağlayıcı kurulması daha ideali olsa da ilk aşamada
uluslararası bu servisler tecrübe ve meselin ivedi çözümü için önemli bir avantajdır.
Tarihi mirasları korumak ve yaşatmak kültür ve turizm açısından çok önemli bir unsurdur. Bu unsur tarihi mirasların
bulunduğu yerleşimlere ve bu yerleşimlere sahip ülkelere turistik ve ekonomik açıdan büyük fayda sağlamaktadır.
Gümüşhane kentindeki tarihi evlerle ilgili yapılan bu uygulamanın CBS desteğiyle bir bilgi sistemi tasarımı ve
uygulamasına dönüştürülmesi ve bu uygulamanın Google Maps API kullanarak web ortamında sunulması
amaçlanmıştır. Bu yolla yersel fotogrametrik yöntemle elde edilen modellerin etkin bir kullanım alanını da ortaya
koymuştur.

2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
2.1 CBS ‘ nin Tanımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe'ye çevrilmiş
hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde
tanımlanmaktadır. Özellikle CBS'nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş
bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler,
CBS'nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir. CBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi
sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital
yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı
yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir. Buna göre en genel haliyle CBS'nin tanımı aşağıdaki şekildedir;
"Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması,
saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.
(URL 1.)

2.2 Web Tabanlı CBS Uygulamaları
İlk kez 1993 yılında Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi tarafından etkileşimli olarak İnternet tabanlı harita sunumu
yapılmıştır. Bu uygulamanın ardından internet tabanlı CBS uygulamalarında önemli artışlar olmuştur. Genel olarak
internet üzerinde çalışan CBS’lerinde iki temel mimari vardır. Bunlar Zayıf Kullanıcı (Thin Client) ve Şisman
Kullanıcıdır. (Fat Client) (Abel vd, 1998). (İ. R. Karaş, A. Geymen, İ. Baz., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Gebze, Kocaeli, 2005)

2.3 Web Tabanlı CBS İle Klasik CBS’ nin Karşılaştırılması
WEB tabanlı CBS ile klasik CBS arasındaki temel farklılıklar; kullanıcı ara yüzlerindeki değişiklikler, veri
depolama ve bu verinin işlenmesi konularında meydana gelmektedir. Web tabanlı coğrafi bilgi sistemlerinin
bağımsız coğrafi bilgi sistemlerine olan üstünlüklerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
Erişim kolaylığı: İnternet üzerindeki bir bilgi sistemine hiçbir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinden ulaşmak
mümkündür. Burada tek yapılması gereken, kullanıcının İnternet tarayıcısının adres bölümüne ulaşmak istediği bilgi
sisteminin İnternet adresini yazmasıdır.
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Standart ara yüz: Her İnternet kullanıcısın bir tarayıcısı vardır. İnterneti kullanan bir bilgi sistemine herkes bu
tarayıcıyı kullanarak pahalı ve özel yazılımları kullanmadan ulaşabilmektedir. Ayrıca kullanılan ara yüz herkes için
aynı olacaktır. İnterneti kullanan aynı bilgi sistemine bağlandığı için herkesin kullandığı ara yüz sabit olacaktır.
Hızlı ve daha ekonomik bakım: Kullanıcılar bilgiye kaynağından ulaşılmaktadırlar. Sunucu üzerinde herhangi bir
problemle karşılaşıldığı zaman sadece sunucu bilgisayarına bakım yapılması gerekmektedir. Bütün kullanıcıların
bakım yapmasına gerek kalmayacaktır. Ayrıca bütün sistemin güncellenmesi de sadece sunucu bilgisayarındaki
sistemin güncellenmesi ile sağlanabilmektedir. Bakım ve güncelleme işlemlerinin hepsi sadece bir bilgisayarda
yapıldığı için ekonomik bir yöntemdir. (Erbaş ve Alkış, 2005.)

3. HARİTA SERVİS SAĞLAYICILARI
Web üzerinden erişilmekte olan harita servis sağlayıcılarından birkaç tanesini belirtmek gerekirse, Bunlardan en çok
bilinenleri;
Google maps: Google tarafından web tarayıcısı üzerinden çalışacak biçimde geliştirilerek hizmete sunulmuş olan ve
en yaygın olarak kullanılan web harita servisidir. Üzerinde uygulama geliştirebilmek için Api anahtarı alınması
gerekir.
Microsoft bing maps: Microsoft tarafından silverlight tabanlı olarak hazırlanmış olan web üzerinden çalışan harita
servisidir. Üzerinde uygulama geliştirebilmek için anahtar almaya gerek yoktur. Uydu görüntülerinin tarihi
genellikle yeni olmakla beraber sunulan yol haritaları her zaman doğru olmamaktadır..
Ask map: Ask.com arama motoru tarafından sağlanan bir web harita servisidir. Ancak bazı hizmetleri Türkiye’de
iyi çalışmamaktadır.
Yahoo maps: Arama motoru ve aynı zamanda mail hizmeti veren Yahoo tarafından sağlanan hizmettir ve uygulama
geliştirebilmek için anahtara ihtiyaç yoktur.

3.1 Google Maps
Bir süre Google Local olarak da adlandırılmış olan Google Maps web harita hizmeti uygulaması ve teknolojisi olup
Google tarafından sağlanmaktadır. Ticari olmayan amaçlar için kullanımı ücretsizdir. Google Maps, kendi web
sayfası da dahil olmak üzere (http://maps.google.com/) pek çok harita temelli servisin (Google Ride Finder, Google
Transit vb) altyapısını oluşturur. Google Maps API teknolojisi ile de pek çok üçüncü parti web sayfasına hizmet
verir. Google Maps yol haritaları ve belli ülkelerde çalışan yaya, araç ve toplu taşıma amaçlı rota planlayıcısı
sunmaktadır. Bu temel fonksiyonlar yanında yol haritasını desteklemek üzere hidrografya, yerleşim vb verileri (çoğu
kez genelleştirilmiş olarak), Google Earth içeriğinde bulunan uydu görüntülerini ve arazi rölyefini içerir. Harita ve
uydu görüntüleri kombine edilebilir. Bazı ülkeler için trafik bilgileri de sağlanmaktadır. Google Maps,
tasarımcılarından biri olan Lars Rasmussen’e göre “yeryüzüne ait bilgileri coğrafi olarak organize etmenin bir yolu”
olarak tanımlanabilir. (URL 4.)
Google Maps, WGS 84 datumunda Merkator Projeksiyonu’nu (normal konumlu konform silindirik projeksiyon)
temel almaktadır. Projeksiyonun doğası gereği kutuplara yakın bölgelerin gösterimine çok uygun değildir Dünya
seviyesinden, cadde ve sokak seviyesine kadar 18 değişik ölçek ya da zoom düzeyi bulunmaktadır. En ayrıntılı
düzey yaklaşık 1:5000 ölçekli bir harita ile eşdeğer olarak düşünülebilir.

4. UYGULAMA
4.1 Uygulama Verileri’nin Elde Edilmesi
Gümüşhane de bulunan ve tescilli olan konaklarla ilgili bilgiler Gümüşhane İl Kültür ve Turizm müdürlüğünden
alınmıştır. Gümüşhane Belediyesinden Gümüşhane’nin imar ve kadastral haritası alınmıştır. Bu haritalar yardımı ile
ya da bizzat yerinde ölçerek konakların konumları belirlenmiştir.
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Kesin yeri ve ismi bulunmayan konaklar ise haritadan yararlanarak birebir konaklarda yaşayan kişilere sorularak
belirlenmiştir. Bu konaklara ait bilgiler toplanmış ve fotoğrafları çekilmiştir. 50 civarındaki tescilli konaklardan
uzak mahalle ve ilçelerdekiler yada tescil belgesinde olup da yıkılan kaybolan yeri tespit edilemeyenler sisteme
aktarılamamıştır. (Tablo2, Şekil 1).
Tablo 2. Gümüşhane Evleri’nin Coğrafi Koordinatları (Enlem Ve Boyam Değerleri)
KONAKLARIN ADI
Abdul Aziz (ibrahim aykac) Evi
Adil Balyemez (Balyemez) Konağı

ADRESİ
Merkez Karaer Mah.
Merkez Karaer Mah. Elmalı
Cad.
Merkez Süleymaniye Mah.

Enlem
40.460319444

Boylam
39.478747222

40.466616667

39.463666667

40.452165889

39.453469444

40.460744444

39.479222222

40.458952778

39.481500000

Bahattin (Mehmet Ziya) Köksal Evi

Merkez Karaer Mah.
Merkez Karaer Mah. Hükümet
Cad.
Merkez Karaer Mah.

40.461319444

39.479808333

Erdemir Akagün Evi

Merkez Karaer Mah. Tekel Sok.

40.460136111

39.479002778

Erdemir (Erkan) Kocatürk Evi
Merkez Bağlarbaşı Mah.
Eski Hükümet Konağı (Taş MağazaMerkez Süleymaniye Mah.
1)
Merkez Hasanbey Mah. Cumh.
Fazlı Yücel Evi
Cad.
Hacı İmam Konağı (Özdenoğlu)
Merkez Karşıyaka Mah.

40.434516667

39.511525000

40.459013889

39.481013889

40.459941667

39.477130556

40.457411111

39.485063889

Hacı Mehmet Evi

Merkez Karaer Mah.

40.460705556

39.479405556

Hasan Fehmi Ataç Konağı

Merkez Hasanbey Mah.

40.461980556

39.472272222

Hikmet Mahmut San Kardeşler Evi

40.456786111

39.483063889

40.460186111

39.476777778

Hüseyin Hikmet Evi

Merkez Karşıyaka Mah.
Merkez Hasanbey Mah. Cumh.
Cad.
Merkez Karşıyaka Mah.

40.456266667

39.487155556

İbrahim Özden Evi

Merkez Güzeller Mah.

40.460583333

39.459702778

İhsan Fazlı Enka Evi

Merkez İnönü Mah.

40.455202778

39.490847222

İkiz Evler Kent Müzesi (İbrahim
Ömürdağ ve Erol Karabiber Evi)

Merkez Karaer Mah. Elmalı
Cad.

40.464683333

39.465313889

40.459013889

39.481013889

40.459605556

39.478358333

Ahmet Kaya Evi
Artunlar Evi
Aykut San Evi

Hüseyin Eskicioğlu Evi

Mahmut Karakullukçu (mediha) Evi

Merkez Karaer Mah. Cumh.
Cad.
Merkez Hasanbey Mah.

Mehmet Aksoy Evi

Merkez Karaer Mah.

40.460519444

39.479963889

Mehmet Karabeyoğlu Evi

Merkez Karaer Mah.

40.460583333

39.479783333

Muammer Kutluan Evi

Merkez Bağlarbaşı Mah.

40.434591667

39.512166667

Necip (Name) Saraçoğlu ve His. Evi

Merkez Karşıyaka Mah.

40.456541667

39.482888889

Necmettin (Bekir) Kadirbeyoglu Evi

40.458669444

39.487086111

40.462119444

39.470186111

Nurettin Yücel Evi

Merkez Karaer Mah.
Merkez Karaer Mah. Cumh.
Cad.
Merkez Karaer Mah. Tekel Sok.

40.460561111

39.478744444

Osman Akturk Evi

Merkez Bağlarbaşı Mah.

40.435136111

39.512363889

Rafet Çubukçu Evi

Merkez Süleymaniye Mah.

40.452205556

39.453825000

Ramiz Bey Konağı

Merkez Güzeller Mah.

40.461716667

39.464527778

Şahbenderoglu Konağı

Merkez Bağlarbaşı Mah.
Merkez Karaer Mah. Atatürk.
Cad.

40.441980556

39.502938889

40.459002778

39.478805556

İrfan Çiftçi Evi

Nurettin(Raif) Tuna Evi

Şehri Gergin ve Varisleri
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Soysallar Evi

Merkez Bağlarbaşı Mah.

40.433688889

39.508463889

Taş Mağaza 2

Merkez Süleymaniye Mah.

40.450894444

39.455916667

Zeki Kadirbeyoğlu Konağı

Merkez Süleymaniye Mah.

40.451772222

39.454255556

Abdi Bey Konağı

Merkez İnönü Mah.

Fahri Gümüşeli Evi

Merkez Süleymaniye Mah.

Ali Erkan Evi

Merkez Süleymaniye Mah.

Konut Evi

Merkez Güzeller Mah.

Ahşap Köy Odası

Merkez Sarıçiçek Köyü

Eski Hükümet Konağı

Kelkit İlçe Merkez

Kerpiç İki Kat Ev

Kelkit Büyük Cami Mah.

İhsan Ergün Evi

Merkez-Çamlıköy

Sadullah Işık Evi

Merkez-Tekke Beldesi

Seher Bölükbaş Evi

Torul Merkez

İsmail Demirci Evi

Torul Merkez

Şekil 1. Oluşturulan web sayfasının giriş sayfası

4.2 Konakların Modellenmesi ve İnternet Üzerinden Yayınlanması
Konakların tüm cephelerinden ve cephe kesişimlerinden kalibre edilmiş bir DSLR kamera ile çekilmiş fotoğrafları
ile PhotoModeler yazılımında 3B Modelleri oluşturulan konakların cepheleri fotoğraf dokular kaplı olarak elde
edilmiştir. Daha sonra bu modeller .3ds olarak kaydedilerek Sketchup yazılımında açılmış ve burada gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra Sketchup’ın yerel uzantısı olan .skp formatında kaydedilerek Spread 3D ile internet
üzerinden yayınlanmaya hazır hale getirilmiştir.
Hazırlanan konakların harita üzerinden seçilerek modelinin ve bilgilerinin görüntülenebilmesi için Mapbuilder.net
üzerinde konakların bilgilerini girerek kaydettik. Oluşan kaynak kodunu sitemizde yayınladık (Şekil 2,3).
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Şekil 2. 3B model sorgulama örneği

Şekil 3. Bina bilgileri sorgulama örneği

5. SONUÇ
İnternet-tabanlı CBS’leri sahip olduğu avantajları nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu
tür uygulamaların sayısı ülkemizde de her geçen gün artmaktadır (Alkan ve ark.).
Coğrafi verinin paylaşılmasında kullanılacak veriyi internet üzerinden kullanıcılarla paylaşmak içinyapılan
çalışmanın amacına göre yeniden web servisi kurmak yerine; var olan web servislerinden yararlanmak daha akılcı
bir yaklaşım olacaktır. Google, Google Maps ile hazır web servisini kullanımımıza olanak sunmaktadır. Bu
uygulamaları kullanarak coğrafi verileri sunma işlemlerinin yapılması hem kolay hem de ekonomik olacaktır.
Yeni nesil web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları eski nesil uygulamalara göre kullanıcıya gerek hız
gerekse kullanılabilirlik açısından daha fazla imkân sunmaktadırlar. Her uygulamada olduğu gibi bu uygulamaların
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da dezavantajı verinin derlenmesi kısmıdır. Şu an için Türkiye genelinde hem uydu görüntüsü hem de yol haritası
olarak en iyi çözünürlüğe Google Maps sahip olduğu için uygulamalarda Google Maps kullanılmıştır.
Tarihi mirasları korumak ve yaşatmak kültür ve turizm açısından çok önemli bir unsurdur. Bu unsur tarihi mirasların
bulunduğu yerleşimlere ve bu yerleşimlere sahip ülkelere turistik ve ekonomik açıdan büyük fayda sağlamaktadır.
Dünya tarihi mirasının korunması ve yaşatılması açısından, dünya insanına bu mekânları web ortamında sunmak
önemli bir kültür ve turizm hizmetidir. Tarihi yapılarla ilgili yapılan bu uygulama, CBS desteğiyle bir bilgi sistemi
tasarımı ve uygulamasına dönüştürülmüş ve bu uygulama Google Maps Api yardımıyla web ortamında sunulmuştur.
Gümüşhane, ülkemizde ve dünyada günümüz öncesi yerleşimleri yansıtan ancak kent bazında korumanın
başarılabildiği bir yer değildir. Gümüşhane’nin bu durumu nedeniyle bu çalışma iyi bir örnek olabileceği
düşünülmektedir.

TEŞEKKÜR
Modellerin ve veri alt yapısının oluşturulmasında değişik yıl ve aşamalarda emeği geçen Gümüşhane Üniversitesi
öğrenci ve personeline teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKLAR
Karaş, İ. R., Geymen, A., Baz., İ., 2006, “CBS Tabanlı Bir E-Devlet Uygulaması: Konumsal Bazlı Resmi
Belgelerin Otomatik Üretimi ve İnternetten Sunulması” Yapı ve Kentte Bilişim ’06 IV. Kongresi, 08-09 Haziran
2006, Ankara.
Erbaş, M. ve Alkış, Z., 2009 “Web Tabanlı Veri Düzenleme ve Etkileşimli Harita Sunumu Uygulaması”, Harita
Genel Komutanlığı, Harita Dergisi, S: 133 (2005), s.43-52.
Bildirici, İ. Ö., Böge, S., Alpsal B.S., 2009, Ücretsiz Veri Ve Teknolojiler İle Web Haritalarının Oluşturulması:
Google Map Api Teknolojisi, TMMOB CBS Kongresi, 02-06 Kasım 2009, İzmir
Alkan R. M., Kalkan Y., İpbüker C., Yanalak M., 2003 “İnternet Ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması:
Web-tabanlı Haliç Bilgi Sistemi (WHBS)” TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik
Ağlar Çalıştayı, 24-25-26 Eylül 2003, Konya
URL 1. http://www.gis.itu.edu.tr/sites/default/files/cbs_nasil_calisir.htm
URL 2. http://www.gislab.ktu.edu.tr/gisnedir/cbs.htm

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

