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Abstract 

The Internet has been changing  access to GIS data and also spatial data visualization 

applications. Web based GIS combines the both GIS and the Web technologies. Access 

to spatial data and perform Geoprocessing tasks can be done in a variety of forms via the 

Internet. As the web technology takes progress, also web based GIS applications change. 

This work is about development and implementation of a web based GIS application. In 

this study, Web based GIS application was designed for interacting with the spatial data 

which includes Analysis and Geoprocessing Toolbox.  This method provides users easy 

access to GIS data and Geoprocessing tasks via Internet with low computer 

requirements. It is very easy for users how to interact with the system and don't need 
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any special training. In the study, web based GIS application and a web site was 

developed to access the system via Internet. 

Key Words: Geographic Information Systems (GIS), Web based GIS (Web GIS), 

Web Mapping, Geoprocessing, Spatial Analysis, 
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