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ÖZET
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gün geçtikçe kullanım ağını yaygınlaĢtırmakta; mekânın dinamik yapısının
anlaĢılmasında ihtiyaç duyulan metodolojik eksikliği gidermeye yardımcı olmaktadır. Coğrafya bilimi kapsamında
CBS, farklı mekânsal analizlerle peyzaj paterninin, nedenlerinin ve süreçlerinin açıklanmasında; birbirleri
arasındaki iliĢkilerin tespitinde kullanılan önemli bir araçtır. Mekânsal analiz çalıĢmalarında sıkça baĢvurulan temel
kavramlardan bir tanesi ise “model”dir. CBS’nin geniĢ uygulama alanları içerisinde önemli bir yere sahip olan
modeller, belirli bir zamansal ölçekte gerçek dünyaya ait coğrafi bilgilerin sorgulanması, analiz edilmesi ve
sunulması süreçlerine yönelik yöntemsel yaklaĢımlardır. CBS kapsamında modeller, basit bir veri tablosundan,
analiz süreçlerine; mekânsal sorgulamalardan, iliĢkisel yaklaĢımlara kadar farklılık göstermektedir. Bu çalıĢmada
Coğrafya ve CBS kapsamında modellere ve modellemeye tanıtıcı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢılmıĢtır. Bu kapsamda
CBS de uygulamaya konulmuĢ model çeĢitleri tartıĢılmıĢ, bir mekânsal modelleme perspektifi olarak CBS
tartıĢılmıĢ ve CBS’yi kullanan modelciler için önemli olan temel kavramlar vurgulanmıĢtır.
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1. GĠRĠġ
II. Dünya SavaĢı sonrası tüm bilim alanlarında yeniden güçlenmeye baĢlayan genel ve evrenseli arayan,
açıklamaya dayalı pozitivizm karĢısında coğrafyanın eski idiografik yöntemini koruması zorlaĢmıĢ ve
sonuçta nomotetik yöntem coğrafya biliminde kabul görmüĢtür (Yavan, 2005). Bu dönem sonrası
yoğun mekânsal verilerin kullanıldığı mekânsal modeller geliĢtirilmiĢ ve coğrafya araĢtırmalarında
kantitatif teknikler daha fazla kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Ölgen, 2001). Kantitatif metotların
uygulanması ile elde edilen coğrafi bilginin kapsamının (pratikte uygulanabilirliği), güvenirliliğinin
artırılması ve coğrafya disiplininin yönünün mekânsal iliĢkilere, yasalar üretmeye ve araĢtırmaya yönelik
değiĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu metotlardan biri olan matematiksel modelleme tekniklerinin
coğrafyanın bilimselliği tartıĢmalarını ortadan kaldıran ve coğrafya disiplinini birleĢtiren yöntemler
olacağı iddia edilmiĢtir (Chorley ve Haggett, 1967).
Ġnsanoğlu yüzyıllardır coğrafi/mekânsal bilginin (gerçeğin) karmaĢık yapısını anlamak istemiĢtir. Bu
karmaĢık yapıya ait bilgilerin elde edilmesi birçok faktörün birlikte ele alınmasını gerektirmektedir.
Doğa ile insanın karĢı karĢıya geldiği ve elbette insanın bireysel olarak yetersiz kaldığı bu durumda,
doğanın sahip olduğu karmaĢık sistemin iliĢkilerine ait doğrulanabilir ve uygulanabilir bilgilerin elde
edilmesi sürecinde modeller önemli rol oynamaktadır (Morton ve Suarez, 2001). Modelleme ya da
model kullanımı coğrafya çalıĢmalarında geçmiĢten günümüze sıkça baĢvurulan araĢtırma metotlarından
biri olmuĢtur (Blackie ve Eeles, 1985; Dehn ve Buma, 1998; Hulme vd., 2000; Smith vd., 2001 ve
Gielen ve Yagita, 2002). Teori ve model oluĢturma/uygulama yaklaĢımları coğrafi problemlerin ve
süreçlerin açıklanmasında kantitatif devrim ile baĢlamıĢ ve geliĢen bilgisayar teknolojileri ile birlikte
geliĢerek devam etmiĢtir. 1980’li yıllarda baĢlayan CBS teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte mekânsal
modelleme metotları yeni perspektifler kazanmıĢtır. “CBS Devrimine” geçiĢle birlikte bilgisayarlar
araĢtırmalar için kullanılan araçlar olarak değil artık kendileri birer araĢtırma ortamları haline gelmiĢtir
(Brimicombe, 2009). Bu da geliĢen CBS teknolojisi ile mekânsal modellerin oluĢturulması sürecini daha
kolay hale getirmiĢ ve aynı zamanda “varsayım” (what-if) senaryolarının rahatlıkla oluĢturulmasını
sağlamıĢtır (Longley, 2000). CBS, mekânsal verinin dijital formatta depolanması, görselleĢtirilmesi,
sorgulanabilmesi, görselleĢtirilen bilginin farklı Ģekillerde sunulabilmesi ve raporlanması gibi özelliklere
sahip olması ile mekânsal modellerin oluĢturulması iĢlemlerinde etkili bir araçtır. Ancak CBS bir
modelleme sistemi olarak ortaya çıkmadığından, özellikle çok büyük veri setleri ve çok sayıda iĢlem
adımının yer aldığı durumlarda yeterli performansı sağlayamamaktadır (Longley vd., 2005).
Replika ürünler kimi zaman gerçeğinin maliyetinin yüksek olmasından, kimi zaman ise gerçeğine
ulaĢmanın mümkün olmadığı durumlarda tercih edilen ürünlerdir. Bir replika ürününün tercihinde rol
oynayan etmenler ise O’nun gerçeğine olan benzerliği ve elbette güvenirliliğidir. Modeller aslında, basit
anlamda, gerçeğin replika edilmiĢ halidir (Longley vd., 2005). Bazı araĢtırmacılar ise modeli gerçek
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dünyaya ait özelliklerin O’na en yakın halde O’ndan soyutlanarak gösterimi ve gerçeğin bir resmi olarak
tanımlamaktadır (Mulligan ve Wainwright, 2004; Berry, 2005; Goodchild, 2005; Martin ve Bertazzon,
2010 ve Jorgensen ve Fath, 2011). Modeller gerçek dünyanın bir resmidir ancak bu resim gerçeği
tamamıyla yansıtamamaktadır. Çünkü modeller bir problemi çözmeye, açıklamaya ya da anlamaya
yönelik oluĢturulurlar ve bu amacın özelliklerini barındırırlar; gerçeğin diğer özelliklerini yansıtmazlar.
Amacı gerçeği resmetmek olan bir ressamın yaptığı resim onu yansıtabildiği derecede baĢarılıyken,
modeller de gerçeği (amacı kapsamındaki gerçeği) ne kadar yansıtıyorsa o derece baĢarılıdır. Gerçeği
anlamak ve açıklamak bilimin hedefidir ve modeller bu hedefe ulaĢmayı sağlayan önemli
araçlardır(Baker, 1998).
KarmaĢık doğal sistemlerin anlaĢılması ve farklı Ģartlar altında ne tür sonuçların ortaya çıkacağı fizik,
kimya, biyoloji gibi bilimlerinde olduğu gibi laboratuvar ortamında ya da gözlem ile tespit
edilememektedir (Mulligan ve Wainwright, 2004). Gözlem ya da diğer metodolojik yaklaĢımlar konuyla
ilgili analize olanak sağlarken, modeller bu analizlerden yola çıkılarak gelecekle ilgili senaryoların
oluĢturulmasına imkân tanımaktadır (Longley vd., 2005). Modelleri önemli kılan diğer bir husus ise bu
senaryolara imkân tanıyan dinamik modellerin yanı sıra bir problemin araĢtırılması sürecinde
formülasyon imkânı tanımasıdır. Model yardımıyla farklı girdi parametreleri ile formüle edilen süreç
test edilerek hangi çıktılara sahip olacağı; farklı senaryolarla üretilen hipotez veya teorilerin
doğrulanması ya da reddedilmesi iĢlemleri gerçekleĢtirilebilir (Martin ve Bertazzon, 2010). Bir model
sayesinde ilgili konu üzerindeki hipotez veya teori destekleyen, reddeden veya değiĢiklik yapmamızı
sağlayan matematiksel deliller elde edilebilmektedir.
Uluslararası literatür incelendiğinde coğrafya kapsamında modellerin sıkça kullanıldığı görülmektedir.
(Harris ve Ullman, 1945; Monteith, 1965; Gassman vd., 2010 ve Jeong vd., 2012). Ancak Türkiye’de
modellerin kullanımına çok sık rastlanmamaktadır. Türkiye’de model yaklaĢımıyla iliĢkili 2000 yılına
kadar olan coğrafya çalıĢmalarına bakıldığında Erinç (1965), Erol (1983) ve Sezer’in (1996) yayınları
dikkati çekmektedir. Türkiye’de model yaklaĢımlarındaki bu eksiklik çalıĢmanın motivasyon kaynağını
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı modellere genel bir giriĢ yapıp, yaygın kullanılanlara örnekler
vererek bilimsel modeller konusunda teorik alt yapı oluĢturulmasını sağlamaktır.

2. TARTIġMA
2.1. Coğrafyada Modeller
Modellerin fonksiyon ve tanımlarındaki değiĢkenlik paralelinde farklı sınıflandırmaların ortaya
çıkmasına neden olmuĢtur. Modelin girdi ve çıktıları, mekânsal ve zamansal ölçeği, dijital veya somut
olması gibi özelliklerine bağlı olarak farklı sınıflandırmalara gidilmiĢtir. Bunlardan bir kısmı (Ackoff,
1964; Chorley ve Haggett, 1967; Harvey, 1969; Demeritt ve Wainwright, 2005; Martin ve Bertazzon,
2010 ve Jorgensen ve Fath, 2011) modelleri coğrafya ya da doğa bilimleri genelinde, bir kısmı da (Berry,
2005; Longley vd., 2005 ve Goodchild, 2005) CBS özelinde sınıflandırılmıĢtır.
Literatürde Coğrafya kapsamında sıkça değinilen model sınıflandırması Harvey (1969) tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 1). Harvey’e göre modeller, benzer doğal koĢulların temel alındığı doğal örnek
sistem modelleri (1), gerçeğin ona en yakın Ģekilde somut olarak modellendiği fiziksel sistem modelleri (2),
birbirleriyle iliĢkili olduğu düĢünülen parçaların aynı potada ele alınarak çözüme gidildiği genel sistem
modelleri (3) olmak üzere üç ana baĢlık altında toplanmaktadır.
Harvey bu üç ana sınıfı kendi içlerinde bazı alt gruplara ayırmıĢtır. Buna göre doğal örnek sistem
modelleri: GeçmiĢteki bir olaydan günümüzdeki durumlar için örnekler çıkaran tarihsel örnek modelleri ve
farklı yerlerde meydana gelmiĢ olayları dikkate alarak modellenen mekânsal örnek modelleri Ģeklinde iki alt
sınıfa ayrılmaktadır. Tarihsel örnek modeller kapsamında geliĢmiĢ ülkelerin deneyimlerini
değerlendirerek endüstrileĢme yolunda izledikleri süreci modelleyen Rostow’un ekonomik büyüme
modeli örnek verilebilir (Rana, 2008). Davis’in aĢınım döngüsü modeli (Davis, 1899) ve Christaller’in
merkezi yerler teorisi (Christaller, 1933) ise mekânsal örnek modelleri çok güzel ifade eden iki modeldir
(Rana, 2008).
Fiziksel sistem modelleri ise somut materyallerin kullanıldığı donanımsal modeller, matematiksel
sembollerle ifade edilen matematiksel modeller ve bazı pratik iĢlemlerin arazide ya da laboratuardaymıĢ gibi
uygulanmasına izin veren deneysel tasarım modelleri Ģeklinde üç alt grubu içermektedir. Bunlardan
donanımsal modeller kendi içerisinde somut malzemelerin kullanıldığı ve değiĢik ölçeklerde üç boyutlu

olarak tasarlanan ölçek modelleri ve ölçekle birlikte materyalinde farklılaĢtığı örneksel modeller olmak üzere
iki alt gruba daha ayrılmıĢtır. Yine matematiksel modeller de uygulanan modelin sonucunun önceden
tahmin edilebildiği ya da çıktıların kesin ve özgün sonuçlar verdiği deterministik modeller ve model
girdilerin gerçekte sonuca etki yaptığı kesin değil olmayan stokastik modeller Ģeklinde iki alt gruba
ayrılmaktadır.

ġekil 1. Coğrafya Kapsamında Model Sınıfları (Harvey, 1969)

Harvey’in diğer ana sınıflarından biri olan genel sistem modelleri de üç alt gruba ayrılmıĢtır. Bunlar;
kimi zaman deneysel sistem modellerine benzeyen, gerçeğin ona en yakın Ģekilde sunulması amacıyla
oluĢturulan yapay sistem modelleri, kabaca gruplandırılmıĢ doğal süreçleri etkileyen faktörler arasında
iliĢkilerin tespitine yönelik oluĢturulan parçalı sistem modelleri ve modelin iç iĢleyiĢi hakkında hiçbir
bilginin olmadığı, sadece sonucun elde edildiği kara kutu sistem modelleridir.
2.2. CBS Kapsamında Modeller
Coğrafi varlıklar öklit uzayında yer aldıklarından kartezyen koordinatlarıyla konumlandırılmaktadır.
Öklit model ile de nokta, çizgi veya poligon olarak gösterilebilen coğrafi varlıklar iki ya da üç boyutlu
olarak CBS ortamına aktarılabilmektedir (Miller ve Wentz, 2003). Bu nedenle CBS, coğrafi/mekânsal
modeller ile coğrafi olgulara ait problemlerin çözümünde sağladığı bu imkan ile farklı disiplin ve
perspektifler arasında kurduğu köprü nedeniyle önemli bir araçtır (Longley vd., 2005).
Model kelimesi CBS kapsamında temel olarak iki farklı anlam taĢımaktadır. Bunlardan ilki, veri
modelleridir. Öz nitelik bilgisinin yer aldığı bir tablo veri modellerine basit bir örnektir. CBS’de tablolar
gerçek dünyadaki coğrafi varlıklara (akarsular, Ģehirler, volkanlar, ülkeler vb.) ait özelliklerin belirli bir
gruplandırma sistemiyle farklı sütunlarla gösterilen, gerçek dünyadan soyutlanarak CBS içerisinde
modellenen tablolardır. Veri modelleri kullanıcıya somut yeryüzünün, gerçek dünyadan soyutlanarak
bilgisayar ortamında gösterilmesine imkân tanımaktadır (Goodchild, 2005).
Veri modelleri gerçek dünyanın nasıl sunulacağı ile ilgiliyken CBS’de bir diğer anlamda modeller gerçek
dünyanın nasıl iĢlediğiyle ilgilidir. Model, gerçek dünyada meydana gelen bir ya da daha fazla sürecin
soyutlanarak CBS yardımı ile sunulmasıdır (Goodchild, 2005).
Model sınıflandırmalarında coğrafya ölçeğinden CBS özeline inildiğinde Berry (2005) CBS kapsamında
modelleri, klasik kartografya kurallarına uygun olarak, coğrafi bilgilerin görselleĢtirilmesi sürecini
kapsayan kartografik ve mekânsal modeller olarak iki temel gruba ayırmıĢtır. Mekânsal modeller de kendi
içerisinde ölçek, zaman, inceleme alanı, amaç, metot gibi farklı karakteristik özelliklere bağlı olarak alt

sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma kavramsal olarak açıklayıcı olmakla birlikte bazı konularda eksik
kalmaktadır. “CBS Devrimi” ile birlikte farklılaĢan ihtiyaçlar, metodolojik iyileĢmeler ve teknolojik
geliĢmeler göz önüne alındığında sınıflandırmanın yapıldığı döneme göre CBS, daha ileri seviyede
analizlere imkân tanıyan ve daha geniĢ kapsamlı bir çalıĢma alanını ifade etmektedir.
Bu açıdan bakıldığında Goodchild (2005) tarafından yapılan sınıflandırma güncel CBS çalıĢmalarında
uygulanan modelleri de kapsaması bakımından önemlidir. Goodchild, CBS kapsamında modelleri:
kartografik modeller ve ölçeksel modeller, dijital (sayısal) modeller, ayrık modeller, sürekli modeller,
bireysel modeller, birleĢik modeller, hücresel otomasyon (cellular automata), etmen tabanlı (agent
based) modeller Ģeklinde gruplandırmıĢtır.
a) Ölçeksel modeller gerçek dünyanın minyatürleĢtirilerek somut Ģekilde temsili hale getirilmesiyle
oluĢturulan modellerdir. Ölçek modeller günümüzde en çok kullanılan modeller olmasına
rağmen CBS kapsamında sıkça baĢvurulan bir yöntem değildir. Bunun sebebi doğal olarak
CBS’nin bilgisayar temelli soyut modeller için altyapısının olmasıdır (Longley vd., 2005). Ġlk
olarak McHarg (1969) basit bir teknikle bu modelleri kullanmıĢtır. McHarg, kâğıt üzerine aynı
alana ait ve aynı ölçekte iki harita çizmiĢ, daha sonra bu haritalar üzerinde etkilenen (açık renk)
etkileyen (koyu renk) olguları renklendirme metodu ile göstermiĢtir. Haritaların bir ıĢık altında
üst üste konulması ile de iki farklı olgunun (taĢkın alanları ile yerleĢme) birbirleri ile iliĢkisini
mekânsal olarak tespit etmiĢtir. Basit anlamda katman sisteminin kullanılması ile elde edilen bu
model, günümüzde CBS yazılımları yardımıyla rahatlıkla gerçekleĢtirilebilmektedir. Ancak iki
teknik arasındaki fark birinin somut yani ölçeksel modeller ile diğerinin bilgisayar temelli yani
her bir katmanın dijital (sayısal) ifadelerle gösterilmesidir.
b) Dijital modeller, tüm olguların bilgisayarlar tarafından yürütüldüğü modelleri ifade etmektedir.
Bu tür modellerin en önemli özelliği mesafe ölçümünün yapılamaması, diğer bir ifadeyle klasik
ölçek sisteminin olmamasıdır (Goodchild ve Proctor 1997). Bunun yerine coğrafi olgular
mekânsal çözünürlük ile modele yansıtılmıĢtır. Örneğin 1:25.000 ölçekli bir topografya
haritasının sayısal ortama geçirilmesi ile elde edilecek hücresel verinin mekânsal çözünürlüğü
yaklaĢık olarak 12.5 m. olacaktır (0.5 mm×25.000). Mekansal çözünürlüğün yanı sıra özellikle
sayısal modellerde önemli olan bir diğer nokta zamansal ölçek veya zamansal çözünürlüktür.
Örneğin, bir arazi değiĢimi modellemesi için uygun zamansal ve mekânsal çözünürlüklerin
seçilmesi gerekmektedir. Zamansal ve mekânsal ölçek gerçek dünya ile gerçek dünyanın
bilgisayar ortamında yapılandırılmıĢ modeli arasındaki iliĢkiyi belirlemektedir (Goodchild,
2005).
c) Ayrık ve sürekli modeller, coğrafyanın yansıtılmasında iki temel yol olarak kabul edilen ayrık
nesneler görünümü (discrete-object view) ve sürekli alan görünümü (continuous-field view)
yaklaĢımlarını CBS kapsamında yansıtan modellerdir (Worboys ve Duckham, 2004). Ayrık
nesneler görünümü yaklaĢımında dünya sınırları tespit edilmiĢ nesneler dıĢında boĢtur. Yeryüzü
arabalar, evler, elektrik direkleri ve diğer ayrık objelerden meydana gelmektedir. En önemli
özelliği objelerin sayılabilir olmasıdır (Longley vd., 2005). Örneğin, Türkiye’de Göller Yöresi
adında bir bölgenin bulunmasının sebebi sınırları belirli bir alanda göl (nesne olarak göl)
sayısının fazla olmasıdır. Sürekli alan görünümüne göre ise dünya, yeryüzünün her hangi bir
noktasında ölçülebilir ve farklılıklar gösterebilir çok sayıda değiĢkenden oluĢmaktadır. Bu
nedenle yeryüzü sürekliliği olan bir alandır. CBS kapsamında bu yaklaĢımların yansımalarına
bakıldığında, ayrık nesneler arasındaki süreçlerin açıklanmasıyla sonuca ulaĢmayı hedefleyen
ayrık modeller ve atmosferik basınç, sıcaklık, nemlilik, yükseklik gibi mekânın sürekliliğine ait
değiĢkenlerin incelenmesinde rol alan sürekli modeller Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır
(Goodchild, 2005).
d) Bireysel modellere bakıldığında ayrık modellere benzer bir yaklaĢım görülmektedir. Bu tarz
modellerde örneğin bir topluluğun davranıĢları her bir birey için tanımlanan kurallar ile
modellenmektedir. Bir baĢka ifadeyle bir arazi kullanımı modellemesi her bir karar verici
mekanizma için ayrı ayrı belirlenen kurallar kapsamında gerçekleĢtirilmektedir. Ancak bir kıyı
jeomorfolojisi çalıĢmasında plaj oluĢumu modellenmesinde her bir kumun süreç içerisindeki
hareketine ait kuralların belirlenmesi mümkün değildir. Bu sebeple bireysel modeller, sürece ait
nesnelerin modelleme pratiğini etkilemeyecek sayıda olduğu durumlarda kullanılmaktadır
(Goodchild, 2005).

e) Bireysel modellerin tersine sistemi bir bütün olarak ele alan birleşik modeller, özellikle beĢeri
çalıĢmalarda sıkça baĢvurulan bir yaklaĢımdır. BirleĢik modeller insanları bireysel Ģekilde
dikkate almayıp oluĢturdukları bütünün (toplumun) hareketlerini anlamaya çalıĢmayı
hedeflemektedir.
f)

Hücresel özdevinir modeller mekânsal değiĢimlerin belirli çözünürlüğe sahip ve her bir birimin
(hücrenin) durumunun bir rakam ile belirtildiği sayısal veriler ile gösterilen hücresel (raster)
tabanlı modellerdir (Goodchild, 2005). Bu tarz modellerde sonuçlar genellikle iki ihtimal ile
sınırlandırılmıĢtır (GeliĢmiĢ = GeliĢmemiĢ gb.). CBS ve hücresel özdevinir sistemlerin entegre
edildiği çalıĢmalar özellikle arazi kullanımı ve arazi değiĢimi çalıĢmaları Ģeklinde karĢımıza
çıkmaktadır (Li ve Yeh, 2002; Hegde vd. 2007 ve Okwuashi vd., 2012). Bunların yanı sıra
kentsel geliĢme çalıĢmalarında da hücresel özdevinir modelleri kullanılmaktadır (Batty vd.
1999). Kentsel geliĢme çalıĢmalarında bu tarz modeller ile elde edilen sonuç geliĢmiĢ ya da
geliĢmemiĢ Ģeklinde olmaktadır. Modelin iĢleyiĢi sürecinde her bir hücrenin bir sonraki iĢlem
sonundaki durumu, hücrenin kendisinin ve komĢu hücrelerin özelliklerine bağlı olarak
belirlenen kurallara göre belirlenmektedir. Örneğin eğer hücre Ģuanda geliĢmemiĢ durumda
ise, ana ulaĢım ağlarına, belirli faaliyetler için ayrılmıĢ alanlara yakınlığına ve o hücreye komĢu
hücrelerin geliĢmiĢ olup olmadığı gibi belirlenen kurallara göre sorgulanır. Bu sorgulamalara
karĢılık sistemin verdiği yanıta göre geliĢmiĢ olarak belirlenir ya da eğer bir hücre hâlihazırda
geliĢmiĢ ise, bir değiĢiklik yapılmaz.

g) Etmen tabanlı sistemler problem çözme amaçlı oluĢturulmuĢ ve belirlenen etmenin hedef ve
kuralları çerçevesinde otomatik olarak sonuca ulaĢmaya çalıĢan yazılımlardır (Jennings, 2000;
Ferber, 2005). Bu yöntem ile modellenen olguyu oluĢturan ya da etkileyen parçaların genel
davranıĢlarını dikkate almayarak her birinin belirli durumlarda nasıl davranacağı
belirlenmektedir. Etmen tabanlı teknolojiler yapay zekâ, bilgisayar ağları, yazılım mühendisliği
ve insan-bilgisayar etkileĢimi çalıĢmalarında sıkça kullanılmaktadır. Mekânsal modelleme
kapsamında ise etmen tabanlı sistemler (çoklu etmen sistemler) farklı nesnelerin (insanlar,
araçlar, hayvanlar, bitkiler vs.) örnek küçük hareketlerinden yola çıkarak genel davranıĢlarının
neler olduğunu temsil ederek ortaya koymayı amaçlayan sistemlerdir (Batty ve Torrens, 2005).
Sayısal modeller coğrafi analizlerin önemli bir parçası olarak görülse de, CBS’nin yanı sıra
mekânsal süreçlerin modellenmesinde çoklu etmen sistemlerinin kullanımı jeomodelleme
kavramının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Albrecht, 2005). Etmen tabanlı modeller CBS de
çok farklı ve ilginç uygulamalarda yer bulmuĢtur. Örneğin Benenson (2004) bu model yapısını
Ģehirlerdeki ailelerin davranıĢlarını modellemede ve ev seçimlerinde etkili olan faktörleri
belirlemede kullanmıĢtır. Ayrıca arazi kullanımı ve arazi örtüsü çalıĢmalarında arazi
parçalanmalarına sebep olan temel faktörleri tespit etmek ve bu problemlerin doğal yaĢam ve
canlı türleri üzerinde oluĢturdukları problemleri ortaya koymak amaçlı kullanılmaktadır
(Ahearn, 2005; Parker, 2005; Taillandier vd. 2012). Bunların yanı sıra Dawson vd. yaptıkları
çalıĢmada sel riski olan alanların yönetimi amacıyla oluĢturdukları sistemde etmen tabanlı
model yaklaĢımını kullanmıĢlardır (Davson vd., 2011).
Bu tarz doğal sistemlerin karmaĢıklığının açıklanması için oluĢturulan modeller, farklı yazılım
dillerinin (FORTRAN, C++ vs. ) CBS ile entegre halde kullanılması sürecini gerektirmektedir.
Ancak oluĢturulan bazı platformlar (ArcGIS Agent Analyst, GAMA, ABS2, NetLogo, JADE)
yardımıyla da etmen tabanlı modelleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir.
Yukarıda açıklanan model türleri arasında belirgin metodolojik farklılıklar olmasına rağmen, tercih
edilecek model türü kullanıcıyla beraber, ele alınacak konu ile de yakından iliĢkilidir. Söz konusu
modeller sadece metodolojik olarak birbirlerinden ayrılmamakta aynı zamanda araĢtırmacının
inceleyeceği konuya uygunluğu bakımından da tercih sebebi olmaktadır. Örneğin literatürde sıkça
karĢılaĢılan RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) (Wischmeier ve Smith, 1978) sayısal
formülle ifade edilen bir coğrafya modelidir. RUSLE modelinde bireysel ya da birleĢik modelleme
yaklaĢımlarının her ikisi kullanılarak toprak kaybı hesaplaması yapılabilmektedir (Berry, 2005).
BirleĢik modelleme yaklaĢımı ile RUSLE modelini ele aldığımızda, formülde yer alan 6 faktör (R-K-L-SC-P ) mekânsal bir veri tabanında depolanmakta ve bu veri tabanında gerçekleĢtirilecek mekânsal
sorgulama yardımıyla formül hesaplatılarak, sonuç elde edilebilmektedir. Bu yaklaĢımla kullanılacak
RUSLE modeliyle coğrafi sorgulama yapılabilmekte, otomatik olarak yüzölçüm hesaplanabilmekte ve

grafik görüntüleme yapılabilmektedir. Bu özellikler, birleĢik modelleme yaklaĢımı ile ele alınan RUSLE
modelinin avantajlarıdır. Ancak söz konusu avantajlarının yanı sıra bu yaklaĢımın bazı dezavantajları da
bulunmaktadır. Gerçekte alanın içerisinde sahip olduğu sınırlar RUSLE değiĢkenlerinin coğrafi
dağılıĢından daha çok mülkiyet parsellerinin sınırlarını yansıtabilmektedir. Bu bağlamda bir alan iki ya
da daha fazla toprak türüne sahip olabilmekte ve aynı zamanda alanın bir tarafında daha dik kesimlerde,
diğer tarafında daha düz alanlarda yer alabilmektedir. BirleĢik modeller ile bu farklılıklar
değerlendirilemezken bireysel model ile mekân farklı alt birimlere ayrılarak ele alınmaktadır. Bunun
sonucunda ise hesaplamalar her bir alt birim için yapılarak, elde edilen sonuçlar daha sonra tüm alana
ait değerin tespiti amacıyla birleĢtirilebilmektedir.
Vektör formatta hazırlanan bir model düĢünüldüğünde, RUSLE modele ait 6 faktörün üst üste
bindirilmesiyle elde edilen haritadan alt birimler mülkiyet sınırlarına bağlı olarak oluĢturulabilmektedir.
Raster sistemde ise analize dâhil edilecek her bir hücre ayrı bir alt birim olarak kabul edilmektedir.
Model içerisinde gerçekleĢtirilecek hesaplamalar, elde dilen birleĢtirilmiĢ vektör poligonlar için ya da her
bir hücre için gerçekleĢtirmektedir. Ardından tüm alana ait değerin tespiti için, bu alt birimlerin sahip
olduğu değerlerin ağırlıklı ortalaması kullanılmaktadır.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
KarmaĢık doğal süreçlerin analizi, yorumlanması, gelecek ile ilgili tahminlerin elde edilmesi gibi amaca
sahip çalıĢmaların iĢlem süreçlerinin modellenmesi özellikle değiĢkenlerin ele alınması sürecinde faydalı
olmaktadır. Doğal süreçler hem dinamik hem de farklı değiĢkenlerin söz konusu olduğu süreçlerdir.
DeğiĢkenlerin etki ağırlıkları ise gözlem yoluyla elde edilemeyecek değerlerdir. Bu sebeple değiĢkenlerin
istenilen yani gerçeği en yakın biçimde yansıtacağı Ģekilde düzenlenmesi, farklı değiĢkenlerin bir arada
ele alınması, sorgulanması ve analiz edilmesi iĢlemlerinde modeller önemli rol oynamaktadır. Ancak
unutulmaması gereken nokta bir modelin baĢarılı sayılabilmesi için gerçeği en iyi Ģekilde yansıtmasının
modelleyen kiĢinin gerçeğe ait gözlemlerine bağlı olmasıdır. Bir baĢka ifadeyle doğru gözlem, baĢarılı
modellerin oluĢturulmasını sağlamaktadır.
Coğrafi modelleme sürecinde CBS sağladığı zaman, maliyet, görsellik, iĢlem kolaylığı gibi imkânları
sayesinde, uygulamada önemli bir araç özelliğindedir. CBS ve bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmeler
modellerin sahip olduğu “gerçeğe optimum benzerlik” yaklaĢımını olumlu yönde etkilemiĢtir. Kâğıt
haritaların katman mantığı ile kullanıldığı çalıĢmalardan günümüz teknolojisi arasında geçen süre
karĢılaĢtırıldığında, CBS’nin ve modelleme süreç ve iĢlevlerinin geliĢimi net bir Ģekilde görülmektedir.
Bununla birlikte çok boyutlu verilerin kullanıldığı dinamik modellerde gözlenen bazı hatalar ve
belirsizlik problemleri, günümüzde CBS kapsamında model çalıĢmalarının temel problemleri olarak
görülmektedir (Maguire vd., 2005).
Söz konusu problemlerin yanı sıra son yıllarda çok sayıda model geliĢtirilmiĢ olmakla birlikte bu
modellerin paylaĢımı da önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Modelleri tanımlayan kabul
edilmiĢ bir metot ve modeller için merkezi bir paylaĢım alanı olmaması onların ulaĢılabilirliklerini
önlemektedir. Bu kapsamda standartların getirilmesi ve çeĢitli modelleri belgeleyen kullanım
yöntemlerinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar (Crosier vd., 2003) yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu
problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla modellerin ve yöntemlerinin paylaĢımı ya da daha genel
olarak iĢlem objelerinin paylaĢımı geliĢmekte olan bir kavramdır.
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