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ÖNSÖZ

“Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz...”

Bir karar verme olayında ilk gereksinim, karar verilecek olayla ilgili yeterli bilgidir. Genel
olarak, tüm karar verme eylemleri bilgiye dayanır. Yönetici, plancı, bilim adamı ve yargıç kararını
bilgiye dayalı olarak vermektedir. Bilgi; herhangi bir nesne ya da olayla ilgili ne, nerede, niçin, nasıl,
neden sorulardan birisinin ya da birkaçının cevabıdır. Yine bilgi, bir kaynaktan toplanan verilerin
belirli bir amaç için bir işlemden geçirilmesi ile elde edilir.

“Bilişim Çağı”nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen
insanların, gelişmişlik düzeylerinin de üst seviyede oldukları görülmektedir. Bugün, sadece bilgiye
sahip olmak değil, aynı zamanda bilgiyi aktif olarak hizmetlerde kullanmak, güncellemek, şeffaf
yönetimcilik, katılımcılık ve çağdaş gelişme adına büyük önem taşımaktadır.

Dünyada, tüm bilgilerin elektronik ortamlarda tutulması ve hizmetlerin bilişim araçları ile
gerçekleşmesi “bilgi sistemleri” olarak anılmakta ve bu tür sistemler ile bireylerin ve yöneticilerin
hızlı ve doğru karar-verme kapasiteleri sürekli olarak artırılmaktadır.

Modern toplumlarda aktif olarak kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin önemi ülkemizde de
son zamanlarda anlaşılmaya başlanmış ve kendine birçok uygulama alanı bulmuştur. Bilhassa,
nüfusun büyük bir kısmının kentlerde yaşadığı ülkemizde, her geçen gün nüfusa bağlı olarak
hizmetlerin de hızla artmakta olduğu düşünülür ise, bilgi sistemlerine en çok ihtiyaç duyan kesimlerin
başında yerel idarelerin olduğu açıktır. İstatistiklere göre veriler her yıl bir önceki yıla oranla iki kat
artmaktadır. Dolayısıyla kent yöneticileri yoğun ve karmaşık bir bilgi birikimi ile karşı karşıyadır. Bu
bakımdan hizmetlerin ve yönetim kararlarının doğru olabilmesi için, bilginin sağlıklı kullanımı ve
denetimi kaçınılmazdır.

Özellikle küresel gelişmelerle birlikte uluslararası ilişkilerin artması ve ülkemizin Avrupa
Birliği’nin bir parçası olma yolundaki çabaları, kamu hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun bir
biçimde düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak, bilgi ve iletişim teknolojisi
kullanılarak, kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Günümüzde, bilgi teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda, kamu yönetiminde
hizmetlerin daha etkin yürütülmesine olanak veren yeni yönetim kavramları ortaya çıkmıştır.
Özellikle ülkemizdeki aşırı istihdam ve mevcut yönetim anlayışı, hizmetlerde kamu kesimini öncü
olmak yerine, adeta gelişmeleri engelleyici bir noktaya getirmiştir. Nitekim hizmetlerin aksamasına
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neden olan bu türden sorunların aşılabilmesi için, kamu kurumları teknolojiye dayalı yeni yönetim
modellerine yönelmiştir.

Sonuçta, devlet hizmetlerinin vatandaşa en etkin bir şekilde sunulabilmesi için gerekli
elektronik dönüşüm projelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu projelerin işlerliliği için öncelikle
lokal ölçekte kent, genel ölçekte ise il yani vilayet bazında gerekli elektronik dönüşümlerin
yapılmasına gereksinim vardır.
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KISALTMALAR
•

KBS : Kent Bilgi Sistemleri

•

CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

MAKS : Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

•

Web CBS : Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

•

MERNIS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi

•

INSPIRE: AB Mekânsal Veri Altyapısı

•

AB (EU): Avrupa Birliği

•

TUCBS: Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sitemleri

•

TRKBIS: Türkiye Kent Bilgi Sistemleri

•

VTYS (DBMS): Veritabanı Yönetim Sistemi

•

MIS: Yönetim Bilgi Sistemi

•

ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
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YAZAR NOTU
Coğrafi bilgi sistemlerinin günümüzde en yoğun uygulandığı alanlardan biri de yerel
yönetimlerin çağdaş kentleşmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalardır. Bu derste,
aşağıdaki ana başlıklar altıda, kent bilgi sistemlerine ilişkin temel kavramlar, uygulamada
karşılaşılan sorunlar ile, kent bilgi sisteminin organizasyonu, temel yönetimsel analizler ve
bunların kent yönetiminde sağladığı avantajlar irdelenecektir.

q Kent bilgisi ve organizasyonu
q Kent bilgi sisteminde temel unsurlar
q Kent bilgi sistemi tasarımı
q Kent bilgi sisteminin sorunları
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1. KENT BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

CBS genel tanımı ve kavramları
CBS’nin faydaları
CBS’nin temel bileşenleri
CBS’nin tarihsel gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Coğrafya Nedir?
2. Dünya da konumsal verilerin bütün veriler içindeki oranı nedir?
3. Dünya da her yıl toplanan bilgiler bir önceki yıla göre yaklaşık kaç kat artar?
4. Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu nedir?
5. Bilgi sitemi nedir?
6. CBS nedir?
7. CBS ne işe yarar?
8. CBS’nin temel bileşenleri nelerdir?
9. CBS’nin geçmişten günümüze teknolojik gelişimi nasıl olmuştur?
10. CBS ve CAD sistemleri arasındaki temel fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
CBS temel kavram ve tanımı
CBS’nin faydaları
CBS’nin bileşenleri

CBS’nin tarihsel gelişimi

Kazanım
KBS için temel CBS
kavramları öğrenilecek
CBS’nin fadaları öğrenilecek
CBS’nin çalıştırılması için
gereken temel bileşenler
öğrenilecek
1960’lı yıllardan günümüze
kadar gelenine süreçte CAD
ve CBS sistemlerinin tarihsel
akışı
özet
şeklinde
öğrenilecek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi

Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
CBS’nin tanımı
CBS’nin faydaları ve kullanım alanları
CBS’nin temel bileşenleri
CBS’nin tarihsel gelişimi
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Giriş
Bilgi sistemleri gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda yoğun bir şekilde
uygulanmaktadır. Pratikte çok çeşitli bilgi sistemleri olmasına karşın konum referanslı sistemler
coğrafi bilgi sistemlerinin temel uğraş alanını oluştururlar. Bu bölümde, bilgi teknolojisine
dayalı sistemlere ilişkin genel tanımlar yapılarak, bilgi sistemleri uygulama türlerine göre
sınıflandırılıp, aşağıdaki ana başlıklar açıklanmaktadır.

Bilgi sistemleri
Konumsal olmayan bilgi sistemleri
Konumsal bilgi sistemleri
Coğrafi bilgi sistemi nedir?
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1.1. CBS’nin Genel Tanımı ve Kavramları
İnsanoğlu hayatı boyunca öğrenme ve öğretme olgusuyla yaşamış, bu olguyu yerine
getirirken de daima bilgiye ihtiyaç duymuş ve bilgiyi gelişme aracı olarak kullanmıştır. Bunun bir
neticesi olarak ta dünyamızda insan yaşamında sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru hızlı
bir geçiş süreci yaşanmıştır. Bilgi, sadece bireylerin değil, toplumların gelişmelerini de doğrudan
etkilemiş ve çağın bilgi çağı olarak anılmasına neden olmuştur. Çünkü, yaşanan dünyada hızla
artan nüfusa paralel olarak, kaliteli ve farklı hizmet talebi, huzurlu yaşam zorunluluğu, konforlu
yaşam arzusu, çeşitlenen bilgiye artan talep, medeniyet ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak,
kısaca bilgi toplumu olabilmek için tüm hizmet sektörlerinde bilgiye sahip olma ve bilgiyi verimli
kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Günümüzde artık bir kaynak olarak kabul edilen bilgiden, toplumlar en iyi şekilde
yararlanma yoluna gitmektedir. Bilginin toplumsal gelişmeler üzerindeki önemini Tekeli Bilgi
Çağı adlı eserinde şöyle vurgulamaktadır “dünyada bütün toplum, örgüt ve insanlar kadar, her
bilimsel disiplini etkisi altına alan bir devrim bize meydan okuyor. Bilgi çağı olarak tanımlanan
bu süreçten en çok etkilenecek olan toplumlar ise, gelişmesini henüz tamamlamamış Türkiye gibi
ülkeler olacaktır. Bilgi çağının etkileri, teknik özellikte olmaktan çok toplumların sosyal, kültürel
ve ekonomik yaşamlarında görülecektir. Bu etkilerin yarattığı toplumsal tepkileri açıklayabilmek
için bu konuda felsefi ve bilimsel yaklaşımların benimsenmesi önem kazanmaktadır”.
Yeryüzünde üretilen bilgiler yanında uydularla elde edilen verilerin miktarı da her geçen
gün artmaktadır. Araştırmalar ve istatistiklere göre her yıl toplanan bilgiler bir önceki yıla oranla
en az iki kat artmaktadır. Buna göre çevremizde yoğun bir bilgi birikimi ve trafiği yaşanmaktadır.
Bilgi hacminin büyüklüğü ve yoğunluğu, bilgilerin karmaşık bir yapı almasına neden olduğu için,
bu bilgilerin mutlaka organize bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Bu gereksinim bilgi
teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bilgi sistemleri kavramını gündeme getirmiştir.
Bilgilerin daha ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hiç kuşkusuz toplumların
gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düşünce günümüzde tüm toplum kesimlerince çok
daha iyi algılanmıştır ki bilgi teknolojisine milyar dolarlık yatırımlar yapılmaktadır. Bilhassa doğal
afetler neticesinde veri/bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunların ancak bir bilgi sistemiyle asgari
düzeye indirilebileceği ve bunun için gerekli tüm olanakların da bugün mevcut olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla bu alandaki girişimcilere destek olunması gerekir.

Coğrafya sözcüğü Büyük Larousse ansiklopedisinde coğrafya ile ilgili şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu sözcüğün kökeni, “geo” (yer) ve “graphein” (yazmak) sözcüklerinin
birleşmiş hali olan Yunanca “geographein” sözcüğüdür. Coğrafya kavramı genellikle iki ayrı
anlamlı tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi, coğrafyayı bir bilim olarak tanımlarken, ikincisi
coğrafyayı coğrafya biliminin konusu olarak ele alır. Birinci yaklaşımda, yine Büyük Larousse
göre, “coğrafya” kavramı “konusu yeryüzünü tanımlamak olan bilim” şeklinde tanımlanır. İkinci
yaklaşımda, “coğrafya” kavramı “yeryüzünde herhangi bir bölgenin fiziksel ve beşeri özelliklerin
bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, örneğin “Türkiye’nin coğrafyası” denildiğinde,
Türkiye’nin yeryüzü üzerinde kapladığı bölgenin fiziksel ve beşeri özelliklerinin bütünü anlaşılır.
Coğrafya kavramı, Ana Britannica ansiklopedisinde yukarıdaki ilk yaklaşıma benzer şekilde ele
alınıp şöyle tanımlanmaktadır: coğrafya, beşeri ve fiziksel yapıyı, bunlara ilişkin mekansal
özellikler yardımıyla inceleyip tanımlayan bir disiplindir.
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Yeryüzü, birbirinden bağımsız tekil alanlardan değil, farklı özellikleri olan fakat birbirini
örten bölgelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu yapı insana ilişkin süreçlerin (toplumsal,
ekonomik ve siyasal etkinliklerin) ve doğaya ait süreçlerin (iklimde, yüzey şekillerinde, bitki
örtüsünde farklılaşmaya yol açan fiziksel ve biyolojik süreçlerin) etkisi altında karmaşık bir yapı
özelliği sergilemektedir. Coğrafyanın amacı bu karmaşık yapıyı örgütlü ve tutarlı bir bütünlük
içinde ele almaktır. 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 coğrafik 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 CBS özetle aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
“Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafikolmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir
bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”

1.2. CBS’nin Faydaları
CBS’nin kullanımıyla birlikte iki değişik faydası olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan
birincisi nicel faydalarıdır ki bunlar ekonomik terimlerle ölçülen kısmıdır. İkincisi ise nitel
yararlarıdır ki bunlar direkt olarak ölçümlenmemesine rağmen bir CBS projesinin ekonomik
değeriyle sonuçlar değerlendirilebiliyor. CBS programları farklı organizasyonlara göre farklı
nicelik gösteren çeşitli iş organizasyonlarında, bilgi otomasyonlarının akış hızında, var olan
problemlerde ve kayıtların karışıklığı ve büyüklüğüne göre değişebiliyor. Tanımlanabilen nicelik
faydaları ise organizasyonda kullanılan veri tipi, veri kalitesi, miktarı ve bu verilerin devamı nasıl
sağlandığına bağlıdır.
Bir çok ülkede kuryeler, şehir içi nakliyat şirketleri, posta işletmeleri ve bir çok hizmet
sektörleri CBS ile kontrol edilerek geçmişe göre zamanda ekonomik ve işgücünde gözle görülür
bir değişim yaşanmaktadır. Kullanılan CBS programları sayesinde şu avantajlar sağlanmaktadır.
• Hızlı ve kolay kullanım
• Daha verimli üretim ve envanter yönetimi
• Bağlantılı ve bağlantısız verilere ulaşma
• Yapılan uygulamalarda yakında ve uzakta veri sorgulama imkanı
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• Kritik bilgi analizleri
• Mühendislik, planlama, emlakçılık, topoğrafik, hidrografik, arazi kullanımı ve vergileme
haritaları gibi sektörleri destekleme imkanı
• Acil durumda müdahale analizleri
• Yüksek kalitede çıktı alma imkanı
• Adres bulma ve eşleniğini bulma
• Verileri güncelleştirme ve yeniden tanımlama imkanı
• Vektör ve raster yöntemini kullanma imkanı
• Kapalı bölge veya tampon bölge sorgulama imkanı
• Ses ve GPS’yi tanıma ve kabul etme imkanı
• Pan ve zoom sayesinde harita katmanlarını arttırabilme imkanı
• Ekran veri sınıflandırması, sembol değiştirme, etiketleme ve nokta yoğunluğu için
kullanılır.
• Şekil formatlarının herhangi bir çeşidini görebiliriz.
• Veritabanlarıyla SQL sorgulaması yapılabiliyor.
• Özel analiz ve sorgulama yapılabiliyor.
• Adres coğrafyasını bulma
• Geniş bir veri setinde caddeleri, nüfusu, zıp kotları, ülke sınırı ve bir çok bilgilere
sahiptirler.
• Veri dağılımı mevcuttur
CBS’de ana strateji coğrafi referanslı verilerin analiz edilip sunulmasıdır. Bu stateji iyi
uygulanan bir metod değil farklı katmandaki verilerle olan ilişkilerin kurulabildiği bir sistemdir.

1.3. CBS’nin Bileşenleri
Coğrafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en az beş ana
unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar CBS’nin bileşenleri olarak isimlendirilen, donanım,
yazılım, veri, insanlar ve metotlardır.
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a) Donanım (hardware)
CBS’nin işlemesini mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünlerin bütünü donanım
olarak adlandırılır. Bütün sistem içerisinde en önemli araç olarak gözüken bilgisayar yanında yan
donanımlara da ihtiyaç vardır. Örneğin, yazıcı (printer), çizici (plotter), tarayıcı (scanner),
sayısallaştırıcı (digitizer), veri kayıt üniteleri (data collector) gibi cihazlar bilgi teknolojisi araçları
olarak CBS için önemli sayılabilecek donanımlardır. Bugün bir çok CBS yazılımı farklı
donanımlar üzerinde çalışmaktadır. Merkezileştirilmiş bilgisayar sistemlerinden masaüstü
bilgisayarlara, kişisel bilgisayarlardan ağ (network) donanımlı bilgisayar sistemlerine kadar çok
değişik donanımlar mevcuttur.

b) Yazılım (software)
Yazılım, diğer bir deyişle bilgisayarda koşabilen program, coğrafik bilgileri depolamak,
analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek
düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmalardır. Yazılımların pek çoğu ticari
amaçlı firmalarca geliştirilip üretilmesi yanında üniversite ve benzeri araştırma kurumlarınca da
eğitim ve araştırmaya yönelik geliştirilmiş yazılımlar da mevcuttur. Dünyadaki CBS pazarının
önemli bir kısmı yazılım geliştiren firmaların elindedir. Bu bakımdan günümüzde CBS bu tür
yazılımlarla neredeyse özdeşleşmiş durumdadır. En popüler CBS yazılımları olarak Arc/Info,
Intergraph, MapInfo, SmallWorld, Genesis, Idrisi, Grass vb verilebilir. Coğrafi bilgi sistemine
yönelik bir yazılımda olması gereken temel unsurlardan bazıları şunlardır;
• coğrafik veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli araçları bulundurması,
• bir veri tabanı yönetim sistemine sahip olmak,
• konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemeli,
• ek donanımlar ile olan bağlantılar için ara-yüz desteği olmalıdır.

c) Veri (data)
CBS’nin en önemli bileşenlerinde biri de “veri”dir. Grafik yapıdaki coğrafik veriler ile
tanımlayıcı nitelikteki öznitelik veya tablo verileri gerekli kaynaklardan toplanabileceği gibi,
piyasada bulunan hazır haldeki veriler de satın alınabilir. CBS konumsal veriyi diğer veri
kaynaklarıyla birleştirebilir. Böylece birçok kurum ve kuruluşa ait veriler organize edilerek
konumsal veriler bütünleştirilmektedir. Veri, uzmanlarca CBS için temel öğe olarak kabul
edilirken, elde edilmesi en zor bileşen olarak ta görülmektedir. Veri kaynaklarının dağınıklığı,
çokluğu ve farklı yapılarda olmaları, bu verilerin toplanması için büyük zaman ve maliyet
gerektirmektedir. Nitekim CBS’ye yönelik kurulması tasarlanan bir sistem için harcanacak zaman
ve maliyetin yaklaşık %50 den fazlası veri toplamak için gerekmektedir.

d) İnsanlar (people)
CBS teknolojisi insanlar olmadan sınırlı bir yapıda olurdu. Çünkü insanlar gerçek
dünyadaki problemleri uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetir ve gelişme planları hazırlar.
CBS kullanıcıları, sistemleri tasarlayan ve koruyan uzman teknisyenlerden günlük işlerindeki
performanslarını artırmak için bu sistemleri kullanan kişilerden oluşan geniş bir kitledir.
Dolayısıyla coğrafi bilgi sistemlerinde insanların istekleri ve yine insanların bu istekleri
karşılamaları gibi bir süreç yaşanır. CBS’nin gelişmesi mutlak suretle insanların yani kullanıcıların
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ona sahip çıkmalarına ve konuma bağlı her türlü analiz için CBS’yi kullanabilme yeteneklerini
artırmaya ve değişik disiplinlere yine CBS’nin avantajlarını tanıtmakla mümkün olabilecektir.

e) Metotlar (methods)
Başarılı bir CBS, çok iyi tasarlanmış plan ve iş kurallarına göre işler. Bu tür işlevler her
kuruma özgü model ve uygulamalar şeklindedir. CBS’nin kurumlar içerisindeki birimler veya
kurumlar arasındaki konumsal bilgi akışının verimli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli
kuralların yani metotların geliştirilerek uygulanıyor olması gerekir. Konuma dayalı verilerin elde
edilerek kullanıcı talebine göre üretilmesi ve sunulması mutlaka belli standartlar yani kurallar
çerçevesinde gerçekleşir. Genellikle standartların tespiti şeklinde olan bu uygulamalar bir bakıma
kurumun yapısal organizasyonu ile doğrudan ilgilidir. Bu amaçla yasal düzenlemelere gidilerek
gerekli yönetmelikler hazırlanarak ilkeler tespit edilir.

1.4. CBS’nin Tarihsel Gelişimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin kavramsal anlamda ilk ortaya çıkışı, 1963 yılında
Roger Tomlinson liderliğinde başlatılan ve Kanada’nın ulusal arazilerinin özelliklerine göre
tespitine yönelik olarak geliştirilen Kanada CBS projesiyle olmuştur. Yine 1966 yılında Harvard
Üniversitesinde gerçekleştirilen bir proje de ilk teorik CBS çalışması olarak bilinir. Bu proje ile,
çizgi tabanlı eğim haritalarının bilgisayar aracılığı ile üretilebileceği anlaşılmış ve bu amaçla
SYMAP (Synagraphic Mapping System) adı verilen bir yazılım geliştirilmiştir. 1970’li yıllarda
yine aynı üniversitede, poligon bindirme işlemleriyle veri katmanı oluşumuna olanak sağlayan
ODYSSEY adlı yazılım geliştirilmiştir. Bu ürünler, CBS fonksiyonunu yerine getiren konumsal
veri işlem alanındaki ilk uygulamalar olarak bilinirler.
Bilgisayar Destekli Haritacılık (AM-Automated Mapping) ve Tesislerin Yönetimi (FMFacilities Management) teknolojisi de ilk olarak 1960’lı yıllarda piyasada görülmeye başlamıştır.
İlk olarak Colorado Kamu Servisleri şirketinde (CPCo) kullanılmaya başlayan AM/FM
teknolojisi, daha sonra yazılı tablo verileriyle birleştirilmek istenmiştir. Konumsal veriye dayalı
olarak, IBM ve CPCo işbirliği ile AM/FM sistemi “Geo-tesisleri Veri Tabanı” adlı bir sisteme
dönüştürülmüştür. AM/FM sistemleri genellikle endüstriyel amaçlı problemlerin çözümü için
geliştirilmiş bilgisayar destekli çizim ve tasarım işlemlerini yerine getiren bir CAD (Computer
Aided Design) ürünüdür. CAD sistemleri çok çeşitli grafiksel katmanların ayrı ayrı çizimine ve
düzeltilmesine izin vermektedir. İki ve üç boyutlu çizimlerde, bilhassa mühendislik ve mimari
projelerin çizilmesinde noktaların koordinatlarını belirlemek, belli kalınlık, uzunluk ve açılarda
çizgiler çizmek CAD ile hızlı bir şekilde yapılabilmekteydi. Ancak veri tabanı anlamında tablo vb
yazılı bilgilerin işlenmesi CAD ile başlangıçta mümkün olmadığından, ayrı bir veri tabanına
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç, Veri Tabanı (Database) kavramını ortaya çıkarmıştır.
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (DBMS-Database Management Systems) olarak ta bilinen
veritabanı sistemleri, tablo biçimindeki yazılı bilgileri, saklayan ve işleyen sistemlerdir.
Oluşturulması düşünülen veri tabanı, öncelikle kullanıcılar tarafından tasarlanarak, gerekli yazılım
destekleri ile gerçekleştirilir. Veri tabanlarına ilişkin veri yapıları, verilerin birbiri ile olan ilişkileri
dikkate alınarak belli bir formda tasarlanırlar. Veri tabanlarının oluşturulmasında değişik veri
modelleri kullanılır.
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CAD teknolojisi ile çalışan AM/FM sistemleri, daha çok nokta ve lineer özelliklerin,
örneğin; boru, kablo, elektrik, su, kanal vb hatların gösteriminde kullanılmaktadır. Bu tür
tesislere ilişkin yazılı bilgiler ise ayrı bir veri tabanında tutulur. Dolayısıyla bir bütün
içerisinde olmayan bu tür sistemler ile etkili bir konumsal veri işlemi yapmak mümkün
değildir. Nitekim CBS ile CAD sistemlerinin ayrıldığı en önemli nokta, grafik ve grafikolmayan (tanımsal) veri tabanlarının bu sistemler içerisindeki işlevleridir. Özellikle, CAD
kullanıcısı, herhangi bir kodlama ve veri tabanı tasarımı yapmaksızın grafik tabanlı bir
işleme başlayabilir. Oysa CBS gibi bir sistemde başlangıçta bir kodlama ve veri tabanı
tasarımı şarttır. CAD sistemleri sadece çizim işlemlerinin bir nevi otomasyonu gibi
gözükürken, haritalar üzerinde yolların, arazi sınırlarının, planların çizimlerine kolaylık
sağlarken, objeler hakkında çizgisel gösterimleri dışında daha detaylı bilgiyi
taşıyamadıklarından karar vericilere yeterince yardımcı olamamaktadır. Çünkü karar
vericilerin sadece grafik değil aynı zamanda obje özelliklerini açıklayıcı ilave metinsel
bilgilere de ihtiyacı vardır. Bu nedenle CBS gibi grafik ve metinsel bilgileri bir arada
bulundurabilen daha etkili sistemlerin oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.
CAD sistemlerinde karşılaşılan zorluklar günümüzdeki konumsal bilgi sistemlerini ortaya
çıkarmıştır. Nitekim CAD sistemlerinde CBS’ye geçişle birlikte, bilgisayar teknolojindeki hızlı
gelişmelere de bağlı olarak, Masaüstü-Haritacılık (desktop mapping) uygulamaları
yaygınlaşmıştır. Bu tür uygulamalar ile bilgisayar ortamına aktarılan haritalar üzerinde, imleç
yardımıyla objeler üzerine tıklayarak uzunluk, açı, koordinat, öznitelik vb bilgileri dinamik bir
şekilde sorgulamak, istenen ölçek, sembol, detay ve renklerde harita almak oldukça kolaylaşmıştır.
Internet vasıtasıyla da üretilen harita bilgileri paylaşıma açılarak, her türlü bilgi alış verişi mümkün
hale gelmiştir. Bilhassa karar-vericiler istenen kriterlere uygun olarak mevcut veri tabanlarından
gerekli sorgulamalarını yaparak daha hızlı ve sağlıklı karar verme yeteneklerini de artırmıştır.
Böylece CBS karar-verme alternatifleri üretme ve konumsal bilgilerin karmaşık analiz yapısını
basitleştirme açısından idarecilere ve uygulayıcılara önemli avantajlar sağlamıştır.
CBS’nin sağladığı avantajlar başta konumsal bilgiyle uğraşan tüm kesimlerce çok kısa
sürede büyük kabul görmüş ve bunun sonucunda da CBS dünyada kendine önemli bir ticari pazar
edinmiştir. Bugün CBS konusunda birçok özel ve kamu kurum-kuruluşu bu piyasadan kendine
kâr payı sağlama uğraşı içerisindedir. Dünyada sadece CBS milyar dolarlar düzeyinde bir pazara
sahip iken, bilgisayar vb yan teknolojik araçlar ve kamu yatırımlarıyla birlikte çok daha büyük
rakamlardan söz edilmektedir. Bilhassa kamu kurumları sahip oldukları veri/bilgileri kontrol
edemez hale geldiklerinden, CBS’yi, organizasyonlarını içine düştükleri bu kötü durumdan
kurtaracak bir araç olarak görmektedirler.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,
KBS olarak anlatılacak dersin temelini teşkil eden CBS hakkında genel tanımlar,
kavramlar, faydalar, bileşenler ve tarihsel gelişimler öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Coğrafya Nedir?
2. Dünya da konumsal verilerin bütün veriler içindeki oranı nedir?
3. Dünya da her yıl toplanan bilgiler bir önceki yıla göre yaklaşık kaç kat artar?
4. Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu nedir?
5. Bilgi sitemi nedir?
6. CBS nedir?
7. CBS ne işe yarar?
8. CBS’nin temel bileşenleri nelerdir?
9. CBS’nin geçmişten günümüze teknolojik gelişimi nasıl olmuştur?
10. CBS ve CAD sistemleri arasındaki temel fark nedir?

Cevaplar
1) Coğrafya, üzerinde yaşadığımız dünya ve çevremizde yaşanan tüm olaylar arasındaki
ilişkileri irdeleyen bir bilim alanıdır.
2) Bilgi temelde, yazılı ve çizili formattadır. İstatistiklere göre bu bilgilerin %80'e varan kısmı
“konum” yani “yer”e bağlı veri niteliğindedir.
3) Yeryüzünde üretilen bilgiler yanında, uydularla elde edilen bilgiler de her geçen gün
artmaktadır. İstatistiklere göre her yıl toplanan bilgiler bir önceki yıla oranla en az iki kat
artmaktadır.
4) Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu; doğru-karar verebilme kapasitesini artırmaktır.
5) Bilgi sistemleri, bilginin; toplanıp, saklanması, işlenmesi ve kullanılır hale dönüştürülüp
sunulması için kurulan sistemlerdir.
6) Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan
bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir
bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.
7) CBS’nin temel faydası; karar verme mekanizmasının daha hızılı ve daha doğru çalışmasını
sağlamaktır.
8) CBS’nin bileşenleri, donanım, yazılım, veri, insanlar ve metotlardır.
9) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin kavramsal anlamda ilk ortaya çıkışı, 1963 yılında
Roger Tomlinson liderliğinde başlatılan ve Kanada’nın ulusal arazilerinin özelliklerine
göre tespitine yönelik olarak geliştirilen Kanada CBS projesiyle olmuştur. Yine 1966
yılında Harvard Üniversitesinde gerçekleştirilen bir proje de ilk teorik CBS çalışması
olarak bilinir. Bu proje ile, çizgi tabanlı eğim haritalarının bilgisayar aracılığı ile
üretilebileceği anlaşılmış ve bu amaçla SYMAP (Synagraphic Mapping System) adı
verilen bir yazılım geliştirilmiştir.
10) CAD sistemleri sadece çizim işlemlerinin bir nevi otomasyonu gibi gözükürken, haritalar
üzerinde yolların, arazi sınırlarının, planların çizimlerine kolaylık sağlarken, objeler
hakkında çizgisel gösterimleri dışında daha detaylı bilgiyi taşıyamadıklarından karar
vericilere yeterince yardımcı olamamaktadır. Çünkü karar vericilerin sadece grafik değil
aynı zamanda obje özelliklerini açıklayıcı ilave metinsel bilgilere de ihtiyacı vardır. Bu
nedenle CBS gibi grafik ve metinsel bilgileri bir arada bulundurabilen daha etkili
sistemlerin oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.
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2. KENT, KENT BİLGİSİ, KENTİN TEMEL FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Kentin tanımı
Kentin temel fonksiyonları
Konumsal bilginin kent yönetimi için önemi
Kentlerde konumsal veri üreten kurumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kent bilgisi ne ifade eder?
2) Bilgi sistemlerine neden ihtiyaç duyulur?
3) Kent kavramı ne ifade eder?
4) Kentin fonksiyonel tanımı nasıl yapılabilir?
5) Kentin temel fonksiyonları nelerdir?
6) Özel kent fonkisyonunu bir örnekle açıklayınız.
7) Kaç çeşit idari sınır vardır?
8) Konumsal veri kent yönetiminde neden çok önemlidir?
9) Kentlerde hangi kurumlar konumsal veri üretir?
10) Yasal mevzuat anlamında yerel yönetimlerin KBS sürecindeki sorumlulukları
nelerdir?

29

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kent, belediye, yerel yönetim
vb. kavramlar öğrenilecek
Kentin temel fonksiyonları
Kentin temel fonksiyonları
öğrenilecek
Konumsal ve sözel bilginin
Konumsal bilginin kent
kent yönetimi için önemi
yönetimi için önemi
kavranacak
Kentlerde konumsal veri
üreten kurumlar ve bu
Kentlerde konumsal veri
bağlamda özellikle veri
üreten kurumlar
kalitesi sürecinde yaşanan
sorunlar anlaşılacak
Kentin tanımı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi

Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Kent
Kent Bilgisi
Kentin Temel Fonksiyonları
Konumsal veri ve İlgili Kurumlar
KBS yasal Mevzuatı
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Giriş
Tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçişle birlikte insanların bir arada yaşama ve
hizmetleri paylaşma geleneği oluşmaya başlamıştır. Kurulan kentler ile bu olgu hayata
geçirilmeye çalışılmaktadır. Bugün tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de kente doğru hızlı bir
nüfus hareketi ile karşı karşıyadır. Bu hareketlenme beraberinde hızlı kentleşmeyi ve düzensiz
kentleşme sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Kentlerin yönetilmesi artık günümüzde daha zor
olmakta, idari ve yatırım kararlarının verilmesinde birçok karmaşık bilginin aynı anda ve çok
kısa bir zamanda analiz edilmesi gerekmektedir. Kentte yaşayan bireylerin, farklı ancak
gerektiğinde de ortak olabilen taleplerini karşılamak için faaliyet gösteren yerel birimlerin,
hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmesi, ancak bu birimlerin kent bilgilerine sağlıklı bir
şekilde hakim olmasıyla mümkün olur.

2.1. Kent Bilgisi
Tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçişle birlikte insanların bir arada yaşama ve
hizmetleri paylaşma geleneği oluşmaya başlamıştır. Kurulan kentler ile bu olgu hayata geçirilmeye
çalışılmaktadır. Bugün tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de kente doğru hızlı bir nüfus hareketi
ile karşı karşıyadır. Bu hareketlenme beraberinde hızlı kentleşmeyi ve düzensiz kentleşme
sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Kentlerin yönetilmesi artık günümüzde daha zor olmakta, idari
ve yatırım kararlarının verilmesinde birçok karmaşık bilginin aynı anda ve çok kısa bir zamanda
analiz edilmesi gerekmektedir. Kentte yaşayan bireylerin, farklı ancak gerektiğinde de ortak
olabilen taleplerini karşılamak için faaliyet gösteren yerel birimlerin, hizmetleri aksatmadan yerine
getirebilmesi, ancak bu birimlerin kent bilgilerine sağlıklı bir şekilde hakim olmasıyla mümkün
olur.
Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden
turizme kısaca kent hayatındaki tüm olgulardır. Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan ve
gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir.
Karmaşık yapıda gözüken bu bilgilerin yönetilmesi bugün kent bilgi sistemlerinin temel görevleri
arasındadır.
Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler insan hayatını artık doğrudan etkiler hale gelmiştir.
Toplum bireyleri her türlü bilgiye ulaşmak ve sorgulamak arzusunda olduğundan, kurumların da
buna hazırlıklı olması gerekmektedir. Dolayısıyla bilgi paylaşımı için gerekli sistemlerinin
oluşturulması idarelerin temel görevleri arasında yer almalıdır. Bugün kentlerde, sadece bireylerin
isteklerini karşılamak için değil aynı zamanda kurumların kendi ihtiyaçlarını da karşılamak için
bilgi sistemlerine ihtiyaç vardır. Özellikle doğru-kararların verilebilmesi için çok yönlü bilgi
analizleri gerekir. İlk olarak 1960’lı yılların sonunda kent planlamasına yönelik çizim amaçlı
kullanılan bilgisayarlar bugün kentlerin gelişmesine yönelik stratejik kararların alınmasında
kullanılan en etkili araçlar haline gelmiştir.
Ancak günümüzde bilgisayar sistemlerinin kurulup kullanılmasından ziyade bilginin ne
şekilde yönetilmesi gerektiği daha fazla önem kazanmıştır. Bu bakımdan yerel yönetimlerde
özellikle belediyelerde bilgi yönetimine bağlı olarak kurumların re-organizasyonu araştırmacıların
ve yöneticilerin daima ilgisini çekmiştir. Çünkü bugün gelinen noktada kentler için oluşturulması
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tasarlanan sistemler için gerekli teknolojik altyapı, yazılım ve donanım sistemleri kısmen de standart
hale gelmiş iken, kurumların mevcut kurumsal yapılarında işleyişte böyle bir standart anlayış
olmadığından sistem adaptasyonunda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar daha çok sistemin
kendini yenilemesi ve yaşatmasında ortaya çıkmaktadır.

2.2. Kent nedir?
Kentin sözlük anlamı, “nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomisi tarım dışı
etkinliklerde yoğunlaşan ve etki alanı içinde yaşayanlara hizmeti sağlayan yerleşim alanları”
şeklindedir. Bu nedenle kent hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak kentin coğrafi varlıklarıyla
çok yakından ilgilidir. Ayrıca kentler, tarım dışı faaliyetlerin yoğunlaştığı, tarımsal ürünlerin
toplanıp dağıtımının yapıldığı, iş bölümü ve uzmanlaşmanın yüksek düzeylere eriştiği belirli nüfus
ve ekonomik büyüklüğe sahip yerleşim alanlarıdır. Bir diğer yaklaşım ile, kent iki şekilde tanımlar;
• Yasal Tanım: 07.04.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, “20.000’den yukarı nüfuslu
yerleşme merkezleri” kenttir.
• Fonksiyonel Tanım: “Kent, tarımsal olmayan, üretim yapılan, tüm üretimin denetlendiği,
dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojiye sahip, büyük, yoğunluk, çok işlevlilik ve
bütünleşme düzeylerine erişmiş yerleşme türüdür”.
Ülkemiz açısından kentler yaklaşık 20.000 nüfus sınırından başlar ve en az bir lise veya
dengi kolej vb yüksekokullara hazırlayıcı bir eğitim kuruluşunun bulunması gereken bir sosyal
bütünü içine alır. Gerekli donatım tesislerinin anlamlı olabilmesi için şehirsel birimin nüfusunun
optimum sınırları içinde (50.000-60.000) olması idealdir. Kentler şehir merkezi, hizmet, konut,
dinlenme ve boş alanlardan oluşurlar. Şehir merkezi, ünitenin kalbi olarak tanımlanabilir. Ticaret,
idare, kültür ve sosyal tesislerin bulunduğu, olağanüstü ihtiyaçların karşılandığı yerler
topluluğunun çekim merkezi olan alanlardır. Gerekli nüfus ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim,
sağlık, spor, sosyal tesisler ve ticaret bölgeleri hiyerarşik bir düzen içinde kendileri için uygun
alanlara yerleştirilmişlerdir.
Dünya, tarımsal toplum biçiminden sanayi toplum biçimine geçerken tarım kentleri de
sanayi kentlerine dönüşmekte; tarımsal üretim olmayan üretim arttıkça kent kavramı da
değişmektedir. Ancak, az gelişmiş ülkeler ve Türkiye’nin kentleşme sürecinde, başlangıçta sanayi
tarafından verilen ivme, kırsal kesimde daha geniş çaptaki büyüme ile sanayileşmenin boyutlarını
aşmış ve kentleşme, hizmet sektörlerinin büyümesi ile biçimlenmiştir. Önce tarımın sanayileşmesi
sonra sanayileşme süreci devam ederken denetleme biçiminin ve örgütlenmenin yeni bir aşamaya
ulaşması, yeni kent olgusunu oluşturmaktadır. Bu özelliklere göre kentsel yerleşmenin tanımı ve
ayrımı üç ana grupta toplanabilir. Bunlar;
a) Mahalli idarenin yapısı, nüfus sayısı veya tarımla uğraşan nüfusun oranı gibi kriterlere
dayanılarak ikinci derecedeki idari bölümler içinde yapılan ayrım.
b) İkinci derece idari bölümlerin merkezlerini kentsel, bunun dışındaki bütün birimleri de ayrıayrı köysel bölge şeklinde tanımlayan ayrım.
c) İdari yapısı veya arazi sınırları ne olursa olsun, en küçük boyut içindeki bütün yerleşmelerin
kentsel olarak tanımlanmasını öngören ayrım. Uygulama bakımından köysel bölgeler ayrıca
tanımlanmayıp kentsel olmayan guruba giren yerleşmelerin tümü şeklinde kabul edilmektedir.
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Kentleşme açısından denetim dışında kalan alanlardaki gelişmelerin bir düzene
bağlanması; bir yandan büyüklü küçüklü çeşitli idare bölümleri arasında sıkı bir iş birliği
kurulması, diğer yandan da imar planı hazırlamak ve uygulamaktan sorumlu olan idari
organlarının yeniden ele alınıp kuvvetlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Büyük belediyelerin
sınırlarını dolayısıyla yetkilerini aşan, imar ve planlama faaliyetleri ile bazı belediye hizmetlerini
bir plana bağlı olarak metropol yönetimi adı verilen yeni bir idare birimine bırakmaları, bir çok
büyük şehirde de denenmiş bir çözüm yoludur.

2.3. Kent Ve Konumsal Bilgiler
Kent bazında üretilen bilgiler, alan, nüfus, yoğunluk, genel ve mahalli gelişme programları
ile belirlenen özel fonksiyon türlerine göre değişir. En küçük nüfus birimine (20.000) sahip olan
yerleşim alanlarında olması gereken donatım tesisleri ve bunlara ait bilgiler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
İdari tesisler: Merkezi, mahalli teşkilatlar, adliye, vergi dairesi vs.
Sosyal tesisler: Kulüp, lokal, toplantı salonları, yardım cemiyetleri vs.
Kültürel tesisler: Kütüphane, tiyatro, müze, konser salonu, sanat galerileri vs.
Endüstriyel tesisler: Fabrikalar, küçük sanat bölgeleri, çeşitli atölyeler vs.
Eğitim tesisleri: Lise veya kolej, sanat okulları, meslek okulları, üniversiteler vs.
• Sağlık tesisleri: Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinik, doğum evi vs.
• Ticari tesisler: Büyük mağazalar, bankalar, sigorta ve çeşitli acenteler, mobilya, ev eşyası, radyo, TV, spor ve
benzeri malzemeleri satan dükkânlar
• Dinlenme ve eğlence tesisleri: Koşu ve spor tesisleri, kapalı spor salonu, eğlence havuzu, oyun sahaları, umumi
park ve çocuk parkı vs.

•
•
•
•
•

Yukarıda sınıflandırılan kentsel donatım tesislerine ilişkin en çok bilgi üreten ve bu
bilgileri yine en çok kullanan yerel yönetimlerdir. Bunların ürettikleri bilgiler yol, su, elektrik,
imar, kanalizasyon gibi halkın yaşamını sağlayan ana unsurlardır. Bu kurumlar belirtilen
bilgileri kentin yönetiminde ve sorunlarını çözmede kullanmak durumundadırlar. Ancak
konumsal bilgilerin değişik kaynaklardan gelmesi ve bunların çok çeşitli olması nedeniyle
yöneticiler sağlıklı kararlar almakta ve sorunları çözmekte zorlanmaktadırlar. Kentlerimizde
ticaretten kültüre, sağlıktan eğitime kadar bir çok kurum ve kuruluşla ilgili envanter bilgilerini
tek bir merkezde toplamak pratikte mümkün olmamaktadır. Çoğu kez bu türden bilgileri bir
arada gösteren haritalar da mevcut değildir. Bu nedenle kente ait konumsal bilgilerin
planlanması ve kontrol edilmesi oldukça güçtür.

Konumsal bilgi üreten kurumlar ve aralarındaki ilişkiler
a) Belediyeye bağlı birimler: Belediyeye bağlı birimler çalışma alanlarına göre
farklı hizmetler yapmaktadırlar. Her birim yapmış olduğu hizmet şekline göre bilgi
üretmektedir. Şekil 2.1, belediye teşkilatı içindeki mevcut asgari birimleri göstermektedir.
b) Valiliğe bağlı kurumlar: Valilik bünyesine bağlı kurumlar kentin idari ve yönetim
işlemleri ile ilgili bilgilerini üretmektedirler. Bu kurumlar kendi iç yapıları içinde de alt birimlere
ayrılarak hizmet etmektedirler. Şekil 2.2 herhangi bir valiliğe bağlı kurumlar arası genel ilişkileri
gösterir.
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c) Diğer kamu kurumları: Kent hizmetleri için bilgi üreten ve kullanan valilik ve
belediyeden başka bir çok değişik kamu kurumları ve bölge müdürlükleri de mevcuttur. Şekil 2.3
kentteki diğer kurumlardan bazılarını göstermektedir.

Şekil 2.1 Bir belediye teşkilatındaki bazı müdürlük ve benzeri idari amirlikler
H

Şekil 2.2 Valilik bünyesindeki il müdürlükleri ve bazı idari amirlikler
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Şekil 2.3 Kent yönetimdeki diğer bazı mülki amirlikler

2.4. Yasal Mevzuat
BELEDİYE KANUNU
Kanun Numarası : 5393 Kanun Kabul Tarihi : 3/07/2005
Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005
Resmi Gazete Sayısı : 25874
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 14
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
Kanun Numarası : 5216 Kanun Kabul Tarihi: 23.7.2004
Resmi Gazete Tarihi : 23.7.2004
Resmi Gazete Sayısı : 25531
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 14 - Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini
hazırlamak….
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,
yaptırmak…….
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği
proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak…..
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, ……..; meydan, bulvar, cadde, yol ve
sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su
havzalarının korunmasını sağlamak….; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz,
kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler
almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın
yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine
getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve
tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak,
arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
Kanun Numarası: 5302 Kanun Kabul Tarihi: 22/02/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25745
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve
il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm,
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çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar
ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde
bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.
Bu işlemler ancak CBS ile gerçekleştirilir ancak İl Özel İdarelerinin CBS/KBS kullanma
ile ilgili bir hüküm getirilmemiştir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,
Kent, kent kavramı, kentin tanımı, yerel yönetimler hakkında bilgiler, kentin özel ve
genel fonksiyonları, konumsal verinin önemi, kentte konumsal veri üreten kurumlar ile ilgili
bilgiler öğrenilmiştir. Ayrıca mevzuat anlamında genel bilgiler de anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kent bilgisi ne ifade eder?
2) Bilgi sistemlerine neden ihtiyaç duyulur?
3) Kent kavramı ne ifade eder?
4) Kentin fonksiyonel tanımı nasıl yapılabilir?
5) Kentin temel fonksiyonları nelerdir?
6) Özel kent fonkisyonunu bir örnekle açıklayınız.
7) Kaç çeşit idari sınır vardır?
8) Konumsal veri kent yönetiminde neden çok önemlidir?
9) Kentlerde hangi kurumlar konumsal veri üretilir?
10) Yasal mevzuat anlamında yerel yönetimlerin KBS sürecindeki sorumlulukları
nelerdir?

Cevaplar
1)
Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden
turizme kısaca kent hayatındaki tüm olgulardır. Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan ve
gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle doğrudan
ilişkilidir. Karmaşık yapıda gözüken bu bilgilerin yönetilmesi bugün kent bilgi sistemlerinin
temel görevleri arasındadır.
2)
Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler insan hayatını artık doğrudan etkiler hale
gelmiştir. Toplum bireyleri her türlü bilgiye ulaşmak ve sorgulamak arzusunda olduğundan,
kurumların da buna hazırlıklı olması gerekmektedir. Dolayısıyla bilgi paylaşımı için gerekli
sistemlerinin oluşturulması idarelerin temel görevleri arasında yer almalıdır. Bugün kentlerde,
sadece bireylerin isteklerini karşılamak için değil aynı zamanda kurumların kendi ihtiyaçlarını
da karşılamak için bilgi sistemlerine ihtiyaç vardır. Özellikle doğru-kararların verilebilmesi için
çok yönlü bilgi analizleri gerekir. İlk olarak 1960’lı yılların sonunda kent planlamasına yönelik
çizim amaçlı kullanılan bilgisayarlar bugün kentlerin gelişmesine yönelik stratejik kararların
alınmasında kullanılan en etkili araçlar haline gelmiştir.
3)
Kentin sözlük anlamı, “nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomisi tarım
dışı etkinliklerde yoğunlaşan ve etki alanı içinde yaşayanlara hizmeti sağlayan yerleşim
alanları” şeklindedir. Bu nedenle kent hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak kentin coğrafi
varlıklarıyla çok yakından ilgilidir. Ayrıca kentler, tarım dışı faaliyetlerin yoğunlaştığı, tarımsal
ürünlerin toplanıp dağıtımının yapıldığı, iş bölümü ve uzmanlaşmanın yüksek düzeylere eriştiği
belirli nüfus ve ekonomik büyüklüğe sahip yerleşim alanlarıdır. Yasal Tanım: 07.04.1924 tarih
ve 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, “20.000’den yukarı nüfuslu yerleşme merkezleri” kenttir.
4)
Fonksiyonel Tanım: “Kent, tarımsal olmayan, üretim yapılan, tüm üretimin
denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojiye sahip, büyük, yoğunluk, çok
işlevlilik ve bütünleşme düzeylerine erişmiş yerleşme türüdür”.
5)
Genel Fonksiyonlar: Şehir özelliği gösteren tüm yerleşmelerde bulunan hizmetler.Özel
Fonksiyonlar: Şehrin bulunduğu konumu ve özelliği itibariyle ön plana çıkan hizmetler.
6)
Özel Fonksiyonlar; Bir şehirdeki özel fonksiyonlar, genel fonksiyonlar arasında yer
alabileceği gibi şehrin konumu ve taşımış olduğu özelliklerinden kaynaklanan ve diğer
fonksiyonlar arasında ön plana çıkan ve o şehre has bir fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır.
Bununla ilgili olarak örneğin sınır şehirlerinin savunma fonksiyonu, bir ülkenin idari açıdan ön
plana çıkan başkent fonksiyonu veya özellikle kıyıların elverişli alanlarında kurulmuş olan
liman fonksiyonunun bulunduğu şehirler gibi.
42

7)

Merkezi İdareler ve ifade ettiği sınırlar;
Ülke Sınırları (Uluslar arası antlaşmalar ile belirlenir)
Bölge Sınırları (mevcut yapılanmada yok ancak özel yasalarla belirlenir. Örnek; O hal

BgVl)
İl Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)
İlçe Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)
Bucak Sınırları (1949 tarih, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu)
Köy Sınırları (1924 tarih, 442 sayılı Köy Kanunu)
Mahalli İdareler ve ifade ettiği sınırlar;
Büyükşehir Belediyesi Sınırları (2004 tarih, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu)
Belediye Sınırları (2004 tarih, 5215 sayılı Belediye Kanunu)
8)
Kentlerin yönetilmesi artık günümüzde daha zor olmakta, idari ve yatırım kararlarının
verilmesinde birçok karmaşık bilginin aynı anda ve çok kısa bir zamanda analiz edilmesi
gerekmektedir. Kentte yaşayan bireylerin, farklı ancak gerektiğinde de ortak olabilen taleplerini
karşılamak için faaliyet gösteren yerel birimlerin, hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmesi,
ancak bu birimlerin kent bilgilerine sağlıklı bir şekilde hakim olmasıyla mümkün olur.
9)
En küçük nüfus birimine (20.000) sahip olan yerleşim alanlarında olması gereken
donatım tesisleri ve bunlara ait bilgiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
İdari tesisler: Merkezi, mahalli teşkilatlar, adliye, vergi dairesi vs.
Sosyal tesisler: Kulüp, lokal, toplantı salonları, yardım cemiyetleri vs.
Kültürel tesisler: Kütüphane, tiyatro, müze, konser salonu, sanat galerileri vs.
Endüstriyel tesisler: Fabrikalar, küçük sanat bölgeleri, çeşitli atölyeler vs.
Eğitim tesisleri: Lise veya kolej, sanat okulları, meslek okulları, üniversiteler vs.
Sağlık tesisleri: Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinik, doğum evi vs.
Ticari tesisler: Büyük mağazalar, bankalar, sigorta ve çeşitli acenteler, mobilya, ev
eşyası, radyo, TV, spor ve benzeri malzemeleri satan dükkânlar
Dinlenme ve eğlence tesisleri: Koşu ve spor tesisleri, kapalı spor salonu, eğlence
havuzu, oyun sahaları, umumi park ve çocuk parkı vs.
10)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
Kanun Numarası : 5216 Kanun Kabul Tarihi: 23.7.2004, Resmi Gazete Tarihi :
23.7.2004, Resmi Gazete Sayısı : 25531
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 14 - Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
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3. KENT BİLGİSİNİN ORGANİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Kent Bilgisinin Organizasyonu

3.1.

Kent Bilgisi İş Pramidi

3.2.

Etkisiz Sistemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Veri nedir?
2) Bilgi nedir?
3) Üst bilgi nedir?
4) Bilgi ve veri arasında nasıl bir fark vardır? Örnekle açıklayınız.
5) Bir organizasyonun temel fonksiyonarı nelerdir?
6) Kent bilgisi nasıl organize edilir?
7) Bilgi Yönetimi kavramı nasıl gelişmiştir?
8) Etkisiz sistemlerin kent yönteminde ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
9) Kamuda bilgi sistemlerine örnekler veriniz.
10) Bilgi nasıl daha etkin bir şekilde kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kent
Bilgisinin Kent bilgisinin nasıl organize
Sözel Bilgi
Organizasyonu
edileceği örenilecek
Kent Bilgisi İş Pramidi
Kent bilgisinde iş akış
Sözel Bilgi
pramidinin etkisi öğrenilecek
Kent yönetiminde etkisiz
Etkisiz Sistemler
sistemlerin
dezavantajları Sözel Bilgi
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Veri
Bilgi
İş Pramidi
Etkisiz Sistemler
Politika
Yönetim
Operasyonlar
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Giriş
3.1. Kent Bilgisinin Organizasyonu
Faaliyetlerin tekrarından kaçınmak ve bilgi toplamada mevcut kaynakların en iyi
kullanımını sağlamak için bilgi toplama faaliyetlerinin sadece bir kez yapılacağı ve diğer organlara
aktarılacağı düşünülerek düzenlenmelidir. Günümüzdeki kurum ve kuruluşlar, bilginin önemini
daha iyi kavrayarak, bilgi paylaşımına ilişkin mevcut faaliyetlerde maliyeti azaltıp, verimin
artmasını hedeflemişlerdir. Bunu gerçekleştirmek için de bilgisayardan yararlanma yoluna
gidilmektedir. Belli bir alanla ilgili bilgi toplama o saha ile en yakın bağlantısı bulunan organ
tarafından yürütülmelidir. Belli konudaki bilgiler idari, yönetim ve planlama ihtiyacı olan çeşitli
birim ve organların isteklerine cevap verebilmelidir. Çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılayacak her konunun temel birime bağlı olarak düzenlenmesi güçtür. Mümkün olan çözüm
her kurumun, ham bilgilerini, bunların sorumlu organlarından alarak, ihtiyaçlarıyla ilgili kendi
konumsal bilgi sistemlerini oluşturmaktadır.
Bilgi sistemi aracılığı ile nelerin yapılabileceğine küçük bir örnek verilecek olursa;
ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde, kentin belirli merkezlerine yerleştirilen
bilgisayarlı kabinler aracılığıyla, hemşerilerine ve ziyaretçilere kent hizmetleriyle ilgili bilgiler
sağlanmaktadır. Ekrandaki belirli yerlere dokunarak çalışan sistemde, bilgisayar ekranında
kültürel ve sportif etkinlikler, lokantalar, alışveriş merkezleri, müzeler ve diğer bir çok konuda
bilgi alınabilmektedir. Kabindeki telefon aracılığıyla, ekrandan seçilen merkeze doğrudan telefon
bağlantısı sağlanabilmektedir.
Yine Norveç Yerel Yönetimler Birliği, ülke çapında yaygınlaştırdığı bilgisayar ağı ile
bağlandığı çok sayıda belediye binasına ya da kamu kuruluşuna yerleştirilen video terminalleri
aracılığıyla, yerel yönetimleri ilgilendiren her türlü merkezi karar ya da bilgilerin aktarılmasını ve
güncelleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu sistem aracılığıyla yerel yönetimler, ülke ölçeğinde
çeşitli bilgi bankalarına ve uygulanmakta olan projeler konusundaki bilgileri kapsayacak biçimde,
çok geniş bir veri tabanına ulaşabilmektedirler.
ABD’nin California eyaletindeki Santa Monica kentinde geliştirilen sistemde, evlerinde
bilgisayarı olanlar, yerel yönetimin bilgisayar sistemi ile bağlantı kurarak, kentsel hizmetlerle ilgili
her türlü bilgiye ulaşabilmekte, bunun yanı sıra elektronik posta kutuları aracılığıyla meclis
üyelerine ve yerel yöneticilere taleplerini, görüşlerini ve eleştirilerini iletebilmektedirler.
Günümüzde bu gibi örneklerin çoğaldığını görmek mümkündür.

3.2. Kent Bilgisi İş Piramidi
Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde kamu kurumları bünyesindeki organizasyon
fonksiyonları özel sektörden çok farklı değildir. Bir hizmet veya ürün müşteriye sunulurken
kaynakların yönetimi ve kurum amirlerince ortaya konulan yöntemler esas alınır. Tüm bu
işlemlerin uygulanmasında -özel ya da kamu sektöründe- bir organizasyonun temel fonksiyonları
şunlardır;
 Operasyonlar (operations); hizmet veya servislerin üretilmesi veya dağıtımı, tüm aktiviteler;
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 Yönetim (management); operasyonların gerçekleşebilmesi için organizasyon kaynaklarının işletilmesi,
kontrolü;
 Politika (policy); organizasyonun ya da kurumun tüm yönleriyle uzun vade kapsamında
değerlendirilmesi ve yeni ilkelerin ortaya konulmasıdır.

Kamu kesimindeki operasyonlar diğer bir deyişle faaliyetler için birçok örnek vermek
mümkündür. “Belediye” bir organizasyon olarak kabul edilirse, belediye bünyesindeki
operasyonlara örnek olarak; kent sakinlerine su dağıtmak ve atık suları toplayıp uzaklaştırmak,
deşarjını yapmak; çöp toplama araçları tedarik ederek, düzenli bir şekilde çöplerin toplanması ve
depolanmasını sağlamak; ilan ve reklam amaçlı levhalardan vergi toplamak, emlak vergisini
toplamak ve benzeri faaliyetlere bağlı birçok hizmetin yerine getirilmesi verilebilir. Bu
faaliyetlerin her biri belediye için birer operasyondur. Kamu yöneticileri politika üretenlerce
konulan kurallar içerisinde, operasyonların sağlıklı bir şekilde işlemesi için para, insan ve zamanı
kullanır.
Politika üretenler doğrudan kamu taleplerine yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Bu amaçla
mevcut kaynakları ve ihtiyaçları değerlendirerek, yöneticiler tarafından uygulanmak üzere
politikalar ve kurallar geliştirirler. Bir kamu idaresindeki operasyonlar, yönetim ve politika
düzeyleri ayrı-ayrı veya bir bütün halinde kurumun yaşaması için gerekli fonksiyonları hayata
geçirir. Şekil 3.1 bu fonksiyonları grafik olarak yansıtmaktadır. İş piramidin tabanında
operasyonlar, orta kısmında yönetim, en üst düzeyde ise politika düzeyleri yer almaktadır.
Piramidin tabanı operasyonlar düzeyidir. Bu düzeyde, idarenin temel işlevi, en üst
düzeydeki sorumluların politikaları ve yöneticilerin tecrübeleri ile birlikte kamuoyuna yansıtılır.
Örneğin, kent çöplerinin toplanması için üst düzeyde bir politika belirlenmiş ise; yöneticiler çöp
toplanmasına yönelik gerekli insan gücü, araç-gereç ihtiyaçlarını karşılarken, ayrıca çöp
toplayıcıların eğitilmesi, çöp toplama zamanı ve güzergahlarını da tespit ederler. Daha sonra tüm
bu işlemler operasyonlar düzeyinde hayata geçirilir. Operasyonlar aşaması, piramidin temeli ve en
geniş düzeyidir. Çünkü kurumun fiili olarak kamuya karşı hizmet verme işlevlerini yerine getiren
birçok insan (çöp toplayıcı, vergi ve yapı denetleyicileri, zabıta, polis vb) diğer düzeylere oranla
fazla olup bu düzeyde yer alır. Dolayısıyla bu düzey kurumun dışa açılan penceresi ve en aktif
düzeyidir.

Şekil 3.1. İdari iş piramidi. Politika düzeyi fonksiyonlar; idarenin uzun vadede yıllara
dağılmış sorunlar şeklindedir. Yönetim düzeyindeki fonksiyonlar; organizasyon kaynaklarına bağlı
olarak üretilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağlarken, işletmecilik görevini
yerine getirir. Operasyonlar düzeyindeki fonksiyonlar ise; hizmetlerin kamuya sunulması ve kamu
ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.
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İş piramidinin orta kısmı organizasyonun yönetim düzeyidir. Bu aşamada daha yüksek
düzeyde oluşturulan ve formüle edilen politikalar (örneğin; bütçe düzenlemesi, nazım veya imar
planlaması, iş programları, personel politikası) uygulama planına koyulur. İşletmecilik anlayışı
içerisinde operasyonlar düzeyinde kullanılan tüm kaynaklar yönetim düzeyinden yönlendirilir ve
yönetilir. Kurumun işletilmesine katkıda bulunan tüm yönetim kademesi (müdür, şube müdürü,
şef vb) bu düzeyde görev yaparlar.
Piramidin en üst kısmı politika düzeyidir. Bu düzeydeki politika üreticileri genellikle resmi
olarak atanan veya seçilen en üst düzey yöneticilerden oluşur (örneğin; genel müdür, yönetim
kurulu, il genel meclisi, belediye başkanı, belediye meclisi gibi). Politika düzeyinde genelde bütçe
hazırlanıp onaylanır, yeni yasa-yönetmelik ve tüzükler geliştirilip uygulanır, iş programları,
personel ve müşteri hizmet politikaları üretilerek uygulamaya geçirilmek üzere yönetim aşamasına
aktarılır. Politika düzeyi piramidin en üst ve dar kısmını oluşturur, çünkü çok az sayıda iş
fonksiyonu ve kişiden oluşur.
Şekil 3.1’de görülen iş piramidi üç boyutlu bir yapıdadır. Bunun nedeni, bir
organizasyonun her bir düzeyinin arkasında ayrıca bir bilgi desteği olmasıdır. Piramidin tüm
yüzeyleri için yatay ve düşey veri entegrasyonu söz konusudur. Operasyonlar düzeyini
destekleyen veriler; diğer bilgiler (yatay veri entegrasyonu) ve özetlenmiş bilgilerin (düşey
entegrasyon) bir kompozisyonu şeklinde, organizasyonun tabanından doruğuna doğru bir akış
gösterirler. Bilgi, operasyonlar düzeyinde toplandıktan sonra üst düzeylere ulaşır, buna bağlı
olarak politika üretenlerce plan ve programlar onaylanıp geri yöneltilir, ardından yönetim
düzeyinde formüle edilmek ve uygulamada kullanılmak üzere operasyonlar düzeyine gönderilir
(Şekil 3.2). Bu yapıda etkili yeni politikalar ve programların üretilmesi hassas, anlaşılabilir ve
güncel bilgi ile doğrudan ilişkilidir.

Şekil 3.2 Bilgi, iş piramidinde sürekli bir akış gösterir. Plan ve programlar gelen
bilgiye bağlı olarak politika düzeyinde onaylanıp tekrar işleme konulmak üzere kamuya
yansıtılır.

Başarılı bilgi sistemleri, yerel yönetimlerin tüm bu düzeylerini destekleyen nitelikte
olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi ve organizasyonun tüm aşamasında işlemlerin, servis ve dağıtım
fonksiyonlarının yerine getirilmesi ancak veri ile mümkün olabilir. İyi karar iyi bilgiyi gerektirir
düşüncesi esas alındığında, idarenin operasyonlar aşamasında faaliyet gösteren kişilerin çalışma
performansları ve günlük bilgi toplamaları büyük önem taşımaktadır. Eğer toplanan veriler kötü,
sağlıksız ve güncel değil ise, doğal olarak organizasyonun çalışmasında sorunlarla karşılaşılır.
Böyle bir yaklaşım idareyi temel fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaklaştıracak, iş, zaman ve
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ekonomik kayıplara neden olacaktır. Dolayısıyla bilginin öncelikle operasyonlar düzeyinde çok
sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplanma zorunluluğu vardır.
Veriler, idarenin temel hizmet fonksiyonlarına bağlı olarak operasyonlar düzeyinde elde
edilir. Örneğin bir belediye bünyesinde, veriler operasyonlar aşamasında gerçekleşen, emlak
vergilerinin kontrol edilip toplanması, binaların ruhsatlarına göre denetlenmesi, cadde ve
sokakların isimlendirilip numaralandırılması, su sayaçlarının okunması gibi işlevlerden elde edilir.
İdarenin birçok operasyonu kapsamında, bilgilerin yazılı şekilde kayıt altına alınması fonksiyonu
da bulunmaktadır. Ancak bu şekilde toplanan veriler tek başına yönetim düzeyinde ihtiyaçlı veya
yeterli olmayabilir.
Operasyonlar aşamasında toplanan veya üretilen bilgilerin genellikle özetleri yöneticilerce
kullanılır. Yöneticiler, bina-bina, parsel-parsel toplanan bilgilerden çok, bölgeler bazında,
sınıflandırılmış programlar adı altında toplanan bilgilerden yararlanarak üretimler ve hizmetlerin
değerlendirmesini yapmaktadır. Oysa politika amaçlı birkaç veri/bilgi yeterli olabilir. Politika
düzeyinde, gerekli bilginin seçilmesi oldukça zordur. Çünkü bilgi birçok farklı operasyonlardan
gelmelidir. “Ne kadar denetleyiciye ihtiyaç vardır?”, “Kentin hangi bölgelerinde tadilata gidilmeli?”
veya “Hangi altyapı yenilenmeli?” şeklindeki sorular politika düzeyinde sıkça sorulabilecek
nitelikteki sorulardır. Bu türden soruların cevapları, çok daha az detaya sahip ancak daha entegre
olmuş ve çok yönlü bilgilerle verilebilir.

3.3. İş Pramidi Bileşenleri
Operasyonlar örneği
İdarenin operasyonlar düzeyine örnek olarak bir kentteki binaların denetleme işlemleri
verilebilir (Şekil 3.3). Burada sözü edilen, konut ve ticari amaçlı binaların günlük denetimidir.
Denetleyiciler ya da belediyede buna karşılık gelen yapı kontrol elemanları genellikle bilinen bir
bölgede görev yaparak o bölgedeki binaların adreslerini, gözlemleri neticesinde ruhsata bağlı
olumlu, olumsuz, eksik veya cezai gerektirir bilgileri kayıt altına alırlar. Daha sonra toplanan notlar
ve bilgiler maliklere veya sorumlulara iletilerek gereğinin yerine getirilmesi beklenir.
Bunlara ilave olarak, denetleyiciler söz konusu gayrimenkulleri yapılan yazılı uyarıların
ardından belli bir süre sonra yeniden denetlemek zorundadırlar. Böylece istenen değişikliklerin takibi
yapılmış olur. Dolayısıyla denetleyiciler, nereye gideceklerini, neleri gözlemleyip kontrol
edeceklerini, ne kadar zaman periyotlarında bu işlemlerin yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Buna
göre denetçilerin görevi, yapıların yasalara uygun olup olmadığını gözlemek, kayıt etmek, ilgilisini
uyarmak ve yeniden kontrol etmektedir. Bu işlemler için gerekli olan çok özel bilgiler; adresler, ceza
usulleri ve sürelerdir.

Yönetim örneği
Bina denetleyicilerinin üst amirleri yani yöneticileri, özellikle denetleme esnasında birimin
isteği doğrultusunda toplanmış olan bilgileri kullanırlar (Şekil 11.7). Birimin sorumlu amiri, arazide
denetleme yapacak denetçi personel sayısına göre şubesinin ihtiyaçlarını tespit ederek yıllık plan ve
bütçesini hazırlamak durumundadır. Bununla birlikte, tüm denetleyicilerin yöneticisi, her bir
denetleyici yaptıkları iş hacmine, kalitesine, harcadığı zamana göre ayrı-ayrı değerlendirip, daha fazla
denetleyiciye ihtiyaç olup olmadığını ortaya koymalıdır. İdare içerisindeki tüm yöneticiler düzenli
olarak yapılan işleri gözlemleyerek istatistik bilgiler elde ederler. Bu bilgilerden yararlanarak
işlemlerde denge sağlayıcı gerekli tedbirleri almak ta yine yöneticilerin görevleridir. Bu bakımdan
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elde edilen istatistik bilgileri büyük önem taşır. Bilgiler; denetleyici adına, denetleme bölgesine,
zaman periyoduna, ceza tipine ve diğer kategorilere göre özetlenerek irdelenebilir.

Şekil 3.3 Operasyonlar düzeyindeki faaliyetlere bir örnek olarak binaların
denetlenmesi işlemi.

Politika örneği
Politika üreticiler daha çok kent genelini ilgilendiren sorunlar ile kurum çalışmasını zamana
bağlı olarak etkileyen konularda görüş ortaya koyarlar (Şekil 11.8). Yıllık bütçe planlaması
yapılırken, kurum içindeki birimlerin çalışma performansları, ihtiyaçları ve beklentileri dikkate
alınarak mevcut kaynakların durumuna göre birimlere bütçe tahsisi yapılır. Kent genelindeki; suç
oranının düşürülmesinden binaların yenilenmesine; ağaç dikiminden ev sahiplerine yapılacak kredi
desteğine; veya sağlık yoklamasından binaların denetimine kadar olan sorunlar dikkate alınır. Ulusal
fonlardan kurum içindeki ihtiyaçlı birimlere ve kamuya destek sağlanması için gerekli girişimlerde
bulunulur.
Bina yoklamaları için birimlerde uygulanmak üzere yeni kurallar ortaya koyulabilir. Bu
türden kararların alınabilmesi için daha az detaylandırılmış bilgilerin analiz edilmesi gerekir.
Dolayısıyla esas alınacak veriler/bilgiler, yöneticiler ve politika üreticiler için anlaşılır ve kurum
bünyesindeki diğer fonksiyonlarla bütünleştirilmiş biçimde olmalıdır.

3.4. Etkisiz Sistemler
Etkisiz sistemler, öncekilerden farklı olarak, sadece operasyon faaliyetleri veya sadece
yönetim veya politika amaçlı tasarlanan tekil sistemlerdir. Bu tür sistemlerin en önemli özelliği
organizasyon içerisindeki herhangi bir gelişme düzeyinin bir diğerine bağlı olmamasıdır. Daha
sonradan ihtiyaç duyulacak veriler ancak normal işlemler dışında elde edilebilir. Şekil 3.4. sadece
operasyon düzeyi için geliştirilmiş bir bilgi sistemini göstermektedir. Böyle bir sistem tek amaçlıdır
ve diğer kullanıcılar için değişikliğe uğratılabilecek yapıda değildir. Veri standartları olmaksızın
özetlenmiş bilgi üretilemez ya da diğer bilgi sistemleri ile entegrasyon sağlanamaz. Çünkü sistem tek
amaçlı tasarlanmış olup, diğer amaçlara yönelik kullanımı için yeterli esnek yapıda değildir. Elde
edilen bilgiler, piramidin düşey yapısında, operasyonlar sınırı dışına taşıp, yönetim ve politika
düzeyindeki personelce kullanılamaz haldedir.
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Şekil 3.4. Sadece operasyonlar düzeyi için geliştirilmiş bir sistem yapısı

Örneğin ABD’deki East Cost Belediyesi, harita sisteminde tam otomasyona giderek çizim ve
planlama hizmetlerinde üretimi artırmayı hedeflemiştir. Sistem kuruldu ve bütün kamu amaçlı
haritalar, mülkiyet haritaları, parsel sınırları sayısal hale dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarıldı.
Kurulan sistem, çizim bürosunca yerine getirilen günlük işlemlerin daha hızlı yapılmasına imkan
sağlamıştır. Özellikle çizim servisindeki hizmetlerin kalitesi artmıştır. Ancak, ne zaman planlama
bürosu kentin tamamına yönelik haritaların üretilmesini talep ettiğinde bu istek gerçekleşemedi.
Çünkü sayısal haritalar herhangi bir koordinat sistemine dayalı olmaksızın ayrı-ayrı paftalar halinde
veri tabanında saklanmıştı. Bunun yanında her bir pafta üzerindeki güncelleme ve benzeri diğer
işlemler otomasyonun bir parçası olarak kolayca gerçekleştirilmiştir.
Bir başka kentte ise, yapılan bina denetlemelerinin ardından taşınmaz sahiplerine
eksiklikleri hakkında ve cezai işlemlere ilişkin mektupların, otomatik olarak yazdırılması ve
gönderilmesine yönelik bir sistem tesis edilmiştir. İlk iş olarak, denetleyiciler tarafından
doldurulan optik okunabilir vasıftaki formların değerlendirilmesi için bir tarayıcı sistem kuruldu.
Her iş akşamı toplanan formlar optik okuyucu tarafından okunup veriler bilgisayar ortamına
aktarıldı. Daha sonra bu veriler, yine bilgisayar ortamında yönetmelik ilkelerine göre
değerlendirilip, sonuçlar mal sahiplerinin adresine postalanacak formda yazıcıdan çıktı halinde
alınmıştır. Bu yaklaşım, çalışmalardaki verimi elbette artırmış ve denetleyicilerin işlem sayılarını
iki katına çıkarmış, en az altı daktilograf ile yapılan iş iki daktilograf ile yapılır hale gelmiştir.
Kurulan sistem toplanan verilerin otomatik olarak değerlendirilmesi ve sonucun mektup formunda
düzenlenmesinden öteye gitmemiştir. Örneğin toplanan veriler bir veri tabanında toplanmamış,
bölge, mahalle veya mal sahiplerine göre sınıflandırma, istatistik veya analiz işlemleri
yapılamamıştır.
Bazı kentler ve kent bünyesindeki yerel birimler, kamu hizmetlerini ve politikalarını
ilgilendiren özel hususlardaki sorunların giderilmesi için coğrafi bilgi sistemlerini kullanmıştır.
Doğrudan ihtiyaç duyulan bilgiler toplanmış, değişik kaynaklardan harita sayısallaştırmaları yapılmış
ve projeler için gerekli veriler analiz edilebilmiştir. Ancak, özel projelere ilişkin sorunlar çözüldükten
sonra, sistem diğer kullanıcılar tarafından kullanılamamıştır. Çünkü verilerin güncelliği
sağlanamamış ve analiz işlemleri diğer faaliyetler ve kullanıcılar için genel hale getirilememiştir.
Organizasyonların, operasyonlar düzeyindeki fonksiyonların bir parçası olarak, verileri korunmaya
yönelik, düzenli ve sağlam bir yapı olmadığı sürece coğrafi bilgi sistemlerinin de yöneticiler ve
politikacılar tarafından kullanılabilecek etkili bir araç niteliğinde olması beklenemez.
Veri işlemciler sadece günlük işlemleri artırmak ve hızlandırmak için değil, aynı zamanda
yöneticiler ve politika üretenler için planlama ve doğru-karar verme analizlerinde destek verecek
nitelikte bir sistemi tesis etmeleri gerekmektedir. Bunu başarabilmek için, idarenin tüm iş
düzeylerinin ihtiyaçlarının çok iyi kavranmış olması ve uygun veri akışı için gerekli veri
standartlarının ve çok yönlü kullanıma olanak sağlar yapıda bir sistemin tasarlanması gerekir.
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Bilginin değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmakta olduğundan, kurumların bilgiyi elde
etme, saklama, analiz etme ve paylaşmaya yönelik politikalarını öncelikle belirlemesi ve hayata
geçirmesi gerekmektedir. Bunu yaparken kurum içerisindeki yönetim yapısının da ihtiyaçlara göre
yeniden düzenlemesi gereği yine öncelikli iş olarak göz ardı edilmemelidir. Bilgi teknolojisinden
yararlanma, sadece mevcut hizmetlerin klasik yapıdan çıkarılıp otomasyona dönüştürülmesi
olmamalıdır. Bugün birçok kurum bu konuda büyük yatırımlara yönelirken, bilginin yönetilmesi
ve kurum içerisinde bilgi akışına yönelik yapılanma gereğini tartışmalıdır. Teknolojik olarak tesis
edilen sistemlerin yaşaması ancak bu sistemlerin gerekli veriler ile beslenebilmesine bağlıdır. Bu
besleme, diğer bir deyişle güncelleme, kurum içerisindeki iş standartlarına ve organizasyonun
yönetim düzeyleri arasındaki yatay ve düşey yöndeki çok yönlü veri/bilgi entegrasyonlarının
sağlıklı işlemesiyle mümkün olur.

Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kent yönetiminde iş pramidinin önemi nedir?
İş pramidine göre etksiz sistemler nedir?
Etkisiz sistemlerin kent yönetiminde ortaya çıkardığı dezavantajlar neleridr?
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Bölüm Soruları
1) Veri nedir?
2) Bilgi nedir?
3) Üst bilgi nedir?
4) Bilgi ve veri arasında nasıl bir fark vardır? Örnekle açıklayınız.
5) Bir organizasyonun temel fonksiyonarı nelerdir?
6) Kent bilgisi nasıl organize edilir?
7) Bilgi Yönetimi kavramı nasıl gelişmiştir?
8) Etkisiz sistemlerin kent yönteminde ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
9) Kamuda bilgi sistemlerine örnekler veriniz.
10) Bilgi nasıl daha etkin bir şekilde kullanılır?

Cevaplar
1) Veri, bilginin hammaddesi olup, bilginin temsil biçimidir. Veri her ne kadar bilginin
hammaddesi olarak düşünülse de bazı durumlarda dikkate alınan veri aynı zamanda
bilgi özelliğini de taşıyabilir. Elbette bilgi, basit anlamda düşünüldüğünde sadece
verilerin toplamından oluşan bir küme değildir.
2) Bilgi sözcüğü, Büyük Larousse ansiklopedisinde, bir iş veya konu hakkında bilinen
şey olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yine bilgi, İnsan aklının erişebileceği
olgu, gerçek ve ilkelerin tümü olarak da ifade edilmektedir. Bilgi kavramı, bilgi
teorisi çerçevesinde objektif gerçeğin belli bir kısmına ilişkin ifadeler şeklinde de
tanımlanabilmektedir.
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3) Üst bilgi, bir karar varmak için bilgilerden ulaşılan kavrayış, anlayış ve yargı ile elde
edilen deneyimlerdir. Daha çok soyut bir kavramdır.
4) Örneğin “1000” rakamı, bir binanın alanı hakkındaki bilgiyi temsil eden veridir; bir
tel çitin arazideki konum bilgisini, harita üzerindeki bir çizgi verisi temsil edebilir.
5) Politika, Yönetim, Operasyonlar
6) Kamu kesimindeki operasyonlar diğer bir deyişle faaliyetler için birçok örnek
vermek mümkündür. “Belediye” bir organizasyon olarak kabul edilirse, belediye
bünyesindeki operasyonlara örnek olarak; kent sakinlerine su dağıtmak ve atık suları
toplayıp uzaklaştırmak, deşarjını yapmak; çöp toplama araçları tedarik ederek,
düzenli bir şekilde çöplerin toplanması ve depolanmasını sağlamak; ilan ve reklam
amaçlı levhalardan vergi toplamak, emlak vergisini toplamak ve benzeri faaliyetlere
bağlı birçok hizmetin yerine getirilmesi verilebilir. Bu faaliyetlerin her biri belediye
için birer operasyondur. Kamu yöneticileri politika üretenlerce konulan kurallar
içerisinde, operasyonların sağlıklı bir şekilde işlemesi için para, insan ve zamanı
kullanır.
7) Bilgi yönetimi, doğrudan işletme içinden veya işletme dışı kaynaklardan edinilen
verilerin tasnif edilmesi stoklanması, yorumlanmak üzere ilgili yerlere gerekli
zamanlarda dağıtılması ve sahip olunan bilginin güncellenmek üzere gözden
geçirilmesi sürecidir. Doğru ve güvenilir bilgi, örgütleri değer yaratma ve yaratılan
değeri izlemede etki kılar. Bilgi yönetimi, bilgi ekseninde rekabet ede işletmelerde
gelecekteki başarının temelini oluşturmaktadır. Bilgi üzerinde odaklanmanın
nedeni, yalnızca daha çok, daha iyi ve daha hızlı bilgiye sahip olmak değil, aynı
zamanda değer yaratmaktır.
8) Etkisiz sitemler, sadece operasyon faaliyetleri veya sadece yönetim veya politika
amaçlı tasarlanan tekil sistemlerdir. En önemli özelliği organizasyon içindeki
herhangi bir gelişme düzeyinin diğerine bağlı olmamasıdır. Dolayısıyla
fonksiyonlar arası herhangi bir bilgi akışı bu tür sistemlerde olmaz.
9) TUCBS, TRKBİS, TAKBİS, MERNİS, MAKS, TARBİL vb. (Bu kısaltmalar
bilinçli olarak bu şekilde bırakılmıştır. Öğrencilerimizin bu sistemlerin her biri
hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.)
10) Bilginin değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmakta olduğundan, kurumların bilgiyi
elde etme, saklama, analiz etme ve paylaşmaya yönelik politikalarını öncelikle
belirlemesi ve hayata geçirmesi gerekmektedir.
Bunu yaparken kurum içerisindeki yönetim yapısının da ihtiyaçlara göre
yeniden düzenlemesi gereği yine öncelikli iş olarak göz ardı edilmemelidir.
Bilgi teknolojisinden yararlanma, sadece mevcut hizmetlerin klasik yapıdan
çıkarılıp otomasyona dönüştürülmesi olmamalıdır.
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Bugün birçok kurum bu konuda büyük yatırımlara yönelirken, bilginin
yönetilmesi ve kurum içerisinde bilgi akışına yönelik yapılanma gereğini
tartışmalıdır.
Teknolojik olarak tesis edilen sistemlerin yaşaması ancak bu sistemlerin
gerekli veriler ile beslenebilmesine bağlıdır. Bu besleme, diğer bir deyişle
güncelleme, kurum içerisindeki iş standartlarına ve organizasyonun yönetim
düzeyleri arasındaki yatay ve düşey yöndeki çok yönlü veri/bilgi entegrasyonlarının
sağlıklı işlemesiyle mümkün olur.
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4. KBS TANIMI, KAPSAMI, TEMEL YARARLARI VE BİLGİ
SİSTEMLERİNİN TEMEL FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. KBS Kurulmasında İdari Yapıdan ve Konumsal Bilgi Yetersizliğinden
Kaynaklanan Sorunlar
4.2. Kent Bilgi Sistemi
4.3. Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye de kamu hizmetlerinde temel işleyiş nasıldır?
2) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yönetimlerin payı nedir?
3) Merkezi yönetimin KBS açısından olumsuz yanları nelerdir?
4) KBS kurulmasında konumsal bilgi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nelerdir?
5) Kent yönetiminde gerekli bilgiler nasıl organize edilmelidir?
6) 2020 li yıllarda KBS neden zorunluluk haline gelmiştir.
7) Kent yönetiminde klasik yaklaşımlar neden yetersizdir?
8) KBS bileşenleri nelerdir?
9) Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı ne şekildedir?
10) KBS nin temel yararları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kent
Bilgi
Kapsamı

Kazanım
Sisteminin

Konumsal bilgi yetersizliği

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kent
bilgi
sisteminin
konumsal ve sözel veri Sözel Bilgi
kapsamı öğrenilecektir.
Kent
bilgi
sisteminde
konumsal
bilgi
Sözel Bilgi
yetersizliğinin neden olduğu
sorunlar öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Konumsal veri
Merkezi yönetim
Yerel yönetim
KBS kapsamı
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Giriş
4.1. İdari Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar
Türkiye’de kamu hizmetlerini görmekle yükümlü idare, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esaslarına göre faaliyet göstermektedir. Merkezi idare, esas itibariyle bakanlıklar ve bağlı
kuruluşlardan, mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden meydana gelmektedir.
Merkezi idare ve mahalli idareler, idarenin birbirini tamamlayan iki unsuru olup, kuruluş ve
görevleriyle bir bütün teşkil etmektedir. Bununla birlikte, merkezi idare ile mahalli idareler
arasında hizmetlerin niteliğine uygun bir görev ve kaynak bölüşümü yapılmış değildir. İdari
yapının en belirgin özelliği, aşırı merkeziyetçi oluşudur. Yerel nitelikteki pek çok hizmet, merkezi
idare birimlerince yerine getirilmektedir. Ülkemizdeki mahalli idareler kamu hizmetlerinin ancak
%12’sini görürken, gelişmiş ülkelerde bu oran %50’ler civarındadır.
Aynı durum, merkezi idarenin kendi bünyesinde de söz konusudur. Bakanlık ve
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları karşılaştırıldığında yetki kullanımı konusunda ağırlığın
merkez teşkilatlarında olduğu görülür. Bu durum, il sisteminin etkinliğini azaltmaktadır. Bu yapı
içerisinde, merkezi idare gereğinden fazla büyüyerek, hantallaşmış, mahalli idareler ise etkinlikten
uzak ve merkezi idareye aşırı bağımlı bir durumdadır. Bu durum; kaynak israfına, hizmet
maliyetlerinin artmasına, hizmetlerin gecikmesine, önceliklerin zamanında belirlenememesine,
koordinasyon zaafına, hizmetlerin yürütüm ve denetimine halk katılımının sağlanamamasına ve
merkez bürokrasisinin aşırı derecede büyümesine neden olmaktadır. Verimli çalışmayan, ülke
kalkınmasını olumsuz şekilde etkileyen bu yapının değişmesi için toplum kesimleri arasında geniş
bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu anlamda, ülkenin Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yeniden
yapılanmaya büyük önem verilmektedir.
Belediye sayısı ve nüfusu VI. Plan döneminde hızlı bir artış göstermiştir. Dönem sonunda
2716 belediyenin sınırları içinde yaşayan nüfus 45.6 milyona ulaşmıştır. Nüfusun %74.6’sı
belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Büyükşehir belediyeleri nüfusu ise toplam belediye
nüfusunun %42.6’sıdır. 19.04.1999 tarihi itibariyle belediye sayısı 3215’e ulaşmıştır. Ülke
nüfusunun %77’si belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Büyükşehir belediyelerinde yaşayan
nüfus belediye nüfusunun %40’ını oluşturmaktadır.
Sosyal ve ekonomik gelişme ve nüfus artışının yanı sıra belediyelerin mali-teknik bakımdan
güçsüz olmaları ile merkezi idarece yapılan yatırım harcamalarının geri dönüşünün olmaması, içme
suyu, kanalizasyon ve arıtma hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. Su kaynaklarının
planlanmasında, yönetiminde, korunmasında yetersizlikler devam etmekte, kuruluşlar arasında bilgi
akışı ve koordinasyon etkili olarak sağlanamamaktadır. Belediyelerin artan hizmet talebine paralel
olarak, yatırım önceliklerini belirleyecek projelerin finansman hususları ve belediye hizmetleri için
mastır plan yapma zorunluluğu bir ihtiyaç olarak devam etmektedir. Örneğin, kentsel altyapı
haritalarının olmaması, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımında darboğaz
oluşturmakta ve hizmet maliyetlerini artırmaktadır. Yüksek kentleşme hızı nedeniyle, kentlerin alt ve
üst yapı yatırımları sürekli olarak artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmakta, kentlerde
fiziki plan çalışmalarına gereken önem ve öncelik verilemeyince, kent rantlarının yasa dışı yollardan
paylaşımı ve kaçak yapılaşma artmaktadır.

İdari yapıda iletişimin yeri
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İletişim, duygu, düşünce ve olayların anlam yüklü göstergelerden oluşmuş mesajlar
aracılığı ile hedef konumundaki kişi ya da gruplarla ortaklaştırılması, bu ilişkiler üzerinde bir etki
yaratılması amacıyla başlatılan ve hedefteki etkisinin geri besleme (feedback) aracılığı ile
ölçülerek yeni iletilerin kodlanması sürecidir.
Günümüz toplumlarındaki süratli örgütlenmeyle paralel olarak, yerel idareler ya da daha
özel haliyle belediyeler giderek büyümekte ve gelişmektedir. Bir yandan belediyelerin büyümesi,
öte yandan teknolojinin karmaşıklaşması sonucu belediye içi iş bölümü devamlı artmaktadır. İş
bölümünün artması belediye personelinin karşılıklı olarak birbiriyle etkin iletişim kurmaları
sonucunu doğurmaktadır. Ancak, iş bölümünün çok olması bireyleri ve kurum içi birimleri
birbirinden uzaklaştırmamalıdır. Etkin bir iletişim ve koordinasyon için sıkı bir bağın kurulması
şarttır. Belediyenin amaçlarına ulaşabilmesi için bireysel eylemlerin düzenli, birbirleri ile uyum
içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu eşgüdümün başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi ise
kuşkusuz bireyler arasında yoğun bir iletişimi gerektirecektir. İletişim olmadan belediye
elemanlarının bir amaç ya da amaçlara yönelik olarak uyumlu çalışmaları düşünülemez. Belediye
içindeki iletişimin hayati önemine karşın, yönetim açısından da elbette iletişimin önemi büyüktür.
Yönetsel iletişim, yöneticinin uygun yargılarda bulunup, kararlar almasında temel bir
öğedir. Yönetici çoğu kez bütünüyle bir iş başarısı noktasından soyutlanıp, kendisine raporların ve
diğer bilgilerin ulaştığı noktada bir karar merkezi olarak çalışır. Bu iki yönlü iletişimi gerektirir.
Karar alma işlevlerinin özelleştirilmesi büyük çapta, karar merkezlerine ulaşan ve bu merkezlerden
giden iletişim kanallarının yeterince geliştirilmesine bağlıdır. Sadece bu gerçeğin bile, yönetimi
kendi iletişim kalıplarının sürekli analiz ve değerlendirilmesinin yapılmasına inandırması gerekir.
Yönetim iletişimine önem kazandıran durumlardan biri de, iletişim zincirinin bağlantılarından
çoğunun, yukarıdan aşağıya (hiyerarşik yapı), aşağıdan yukarıya olmak üzere yönetim grubu
içinde olmasıdır. Bir örgütün yönetilmesi esas olarak iletişim ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle
yönetsel iletişim, örgüt içinde etkinliğin en iyi ölçüsü olmaktadır. Yapılan çalışmalara göre
yöneticilerin büyük bir kısmı zamanlarının %75’ini iletişim ile harcamakta ve bu oran çoğu zaman
%95’e çıkmaktadır. Buna göre yöneticinin haberleşme yeteneklerini geliştirmek, büyük ölçüde
onun yönetme yeteneğini geliştirme anlamı taşıyacaktır.
Kısaca yöneticinin başarısı büyük ölçüde iletişim yeteneğine bağlıdır. Belediye
yönetiminde iletişim, yöneticilerin başarıya ulaşmalarında en önemli etkenlerden biri olduğu
söylenebilir. Bu genel bilgiler ışığında belediyenin konumsal bilgi sistemi için re-organizasyon
ihtiyaçlarını belirleyebilmek için öncelikle mevcut durumun ortaya çıkarılması ve iletişim
fonksiyonunun çok sağlıklı olarak işletilmesi için gerekli yatırımlara yönelmek gerekmektedir.

4.2. Konumsal Bilgi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar
Kentsel açıdan imar etkinliği ve olgusu; yol ve bina yapımı gibi fiziksel
biçimlendirmelerden önce, bilinçli ya da bilinçsiz, planlı ya da plansız ekonomik, sosyal ve
kültürel yaşamı biçimlendirmektir. İmar anlayışı ise, kentin var oluş nedeni olan insanların;
ekonomik, sosyal, kültürel yaşamlarına ve haklarına nasıl bakıldığıdır. Tüm bunların sonucunda
kentleşme sürecinde bir takım sorunlar ortaya çıkar. Büyük göçlerin ve doğumların nüfus artışına
etkisiyle arazi değerleri artmakta, yüksek değerli arsa ve araziler arkasından gecekondu sorunu ve
planlamada yer sorunu ortaya çıkarmaktadır. Benzer şekilde konumsal bilgiden yoksun denetimsiz
olarak gelişen kentler bir çok sorunlarla karşılamaktadır. Sorunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde
özetlemek mümkündür.
67







Alt yapı ve sosyal hizmetler sorunu (su, elektrik, kanalizasyon ve yol),
Arsa sorunu, konut ve kira sorunu,
Gecekondu sorunu,
Yerleşme ve planlama sorunu,
Çevre ve hava kirliliği sorunu, ulaşım sorunu.

Tüm bu sorunların giderilmesi, konu ile ilgili sağlıklı bilgilerin mevcudiyetine ve
işlenmesine bağlıdır. Bu tür bilgilerin organize bir şekilde yönetilmesi öncelikle güvenilir ve
güncel bir harita altlığını gerektirir. Aynı mekân üzerinde yapılan değişik faaliyetlerin bir arada
işlenmesi, analiz edilmesi ve gerekli konumsal bilgi ihtiyaçlarının karşılanması günümüzde kent
bilgi sistemleri teknolojisi ile mümkündür.
Kentlerde artan nüfusun beraberinde getirdiği sorunlar; hizmetlere olan talep artışını
kontrol edilemez, merkezi idareleri ve yerel yönetimleri hareket edemez hale getirmiş ve
ihtiyaçların tespitinin imkansızlaştığı gibi planlama ve kontrolün ortadan kalkması, minimum
düzeyde dahi kamu hizmetlerinin sağlanamamasına neden olmuştur. Günümüz yaşantısının
gittikçe daha komplike olması; bireylerin ve kurumların modern planlama, mühendislik tasarım
ve projelerinin ışığı altında arazi, sualtı ve jeolojik yüzeylere ilişkin yoğun bilgilerle daha yakın
olmasını, hızlı kesin ve ekonomik kullanımla aynı araştırmaları tekrar tekrar yapmaksızın alternatif
çözümler üretmesini zorunlu kılmaktadır. Bu arayışların neticesinde de adı geçen ihtiyaçların
karşılanmasında çözüm olarak Bilgi Teknolojilerine dayalı sistemler ortaya çıkmaktadır.

4.3. Kent Bilgi Sistemi
2000’li yıllarda dünyada ve ülkemizde CBS ve Kent Bilgi Sistemlerinin oluşturulması ve
kullanılması merkezi ve yerel yönetimler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Hızla kentleşen
Türkiye’de kentle ilgili sorunlar her geçen gün artmaktadır. Mekânsal, sosyal ve ekonomik planları
oluşturan, yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına
uygunluğunun sağlama, teknik altyapı (elektrik, gaz, telefon, içme suyu, pis su vb.), ulaşım
(otobüs, tren ,vapur, metro vb.), sağlık (hastane, dispanser, sağlık ocağı vb.), eğitim, sanat, turizm,
güvenlik, denetim gibi hizmetlerin yerine getirilmesi ve bunlardan elde edilen istatistiksel verilerin
değerlendirilmesi, mülkiyetin güvence altına alınması, taşınmaz mal varlıklarının belirlenmesi,
buna bağlı olarak değer haritalarının oluşturulması, taşımaz mal fiyatlarının denetlenebilmesi, ilgili
hizmetlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirip, verimliliği artırma
doğrultusunda; güncel, doğru ve ilişkisel veriye duyulan gereksinim devamlı olarak artmaktadır
[7, 53].
Kentlerde yerel yönetimler, daha fazla sayıda ve nitelikli hizmet sunmak için; veri/bilgiye
ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak bu bilgiler; kentin yapısı gereği, farklı uzmanlık alanları içinde,
sınırlı sayıda, dağınık olarak bulunmaktadırlar. Mevcut sistem içerisinde bu veriler kağıt, indeks,
kart vb. ortamlarda muhafaza edilmişlerdir. Bu klasik yaklaşım verilerin işlenmesi, depolanması,
güncelleştirilmesi, analizi ve sunulması için yeterli değildir. Bunun yanı sıra, bir kentin teknik
altyapısının (doğal, gaz, elektrik, içme suyu, atık su, telefon, kanalizasyon şebekeleri vb.) kontrol
altında tutulması ve sorunların giderilmesi, emlâk vergilerinin sağlıklı bir şekilde toplanması,
trafik sorunlarının çözümü , yangın kaza ve benzeri durumlarda en kısa zamanda olay yerine
ulaşım ve buna benzer daha bir çok alanda sağlıklı ve çabuk karar verilebilmesi mevcut sistem
olanakları ile mümkün değildir. Bu gerçekler, “bilgi yönetimi” ve “yönetim düzenekleri”
oluşturma gereğini ortaya çıkarmış, yerel yönetimlerin sorunlarını çözmek, kente sahip olmak için
kendilerine dönük olarak bilgi sistemleri oluşturmaya yöneltmişlerdir.
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Kent Bilgi Sistemleri (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde
optimum-karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik,
temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla
oluşturulan, coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.

4.4. Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı
Mevcut harita, plan ve mülkiyet durumları grafik ve tanımsal bilgilerden sağlanan verilerin
uygun sınıflara ayrılması ve bunların ayrıntılı, aynı zamanda güncel olarak elde bulundurulması
durumunda kent denetim işlemleri rastlantısal ve gelişi güzel olmaktan çıkarılmış olacaktır.
KBS’nin çalışması sayesinde yerel yönetimler halka verdiği hizmetlerin karşılığını daha etkin ve
daha adaletli bir şekilde toplayabilecek ve bunun sonucu olarak da daha kaliteli ve daha çok hizmet
üretilebilecektir.
KBS’nin birinci temel öğesi, belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet,
uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür. İkinci temel öğe ise, kentin topoğrafik
özelliklerini yansıtan halihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir
planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı
grafik kütüktür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile imar hizmetleri, altyapı
hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar daha etkin, daha
hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilebilir. Kent bilgi sistemi kente ilişkin birçok veriyle
uğraşmasına karşın kapsamını aşağıdaki şekilde gruplara ayırmak ta mümkündür.

Tablo 11.1 Kent bilgi sistemi verileri
a) Topografik veriler
d) Doğal kaynaklara ilişkin
veriler
• Geometrik veriler
• Jeolojik yapı
• Tanımsal, sözel veriler
• Ağaçlar ve bitki örtüsü
b) Tüzel veriler
• Su kaynakları, su miktarı
• Taşınmazların sınır ve yüzeyi
• İklim
• Taşınmazların mülkiyet bilgileri
e) Doğayı etkileyen teknik
• Taşınmazların değeri
etmenler
c) Teknik donanıma ilişkin
• Kirlilik
veriler
• Gürültü
• Su ve kanalizasyon verileri
• Çevre kirletici diğer etmenler
• Hava gazı ve doğal gaz verileri
f) Ekonomik ve sosyo-politik
• Telefon, telgraf, TV tesisleri
veriler
• Enerji tesisleri
• Taşınmazların kullanım bilgileri
• Trafik tesisleri
• Taşınmazların imar bilgileri
• Endüstri tesisleri
• Trafik ve ulaşım bilgileri
• Ticaret alanları
• Sağlık hizmetleri verileri
• Konut alanları
• Eğitim, kültür hizmetlerine ait veriler
• Nüfus bilgileri
• İstihdam bilgileri

Kent bilgi sisteminin temel yararları
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KBS ile temel olarak coğrafi konuma, mülkiyete ve mükellefiyete bağlı sözel ve grafik,
tüm bilgi ve belgeler; bilgisayar ortamına aktarılmış ve birbiriyle ilişkilendirilmiş olmaktadır.
Bunun sonucu olarak, sistemin devreye girmesi ve yaşatılması; özellikle, belediyenin günlük
işleyişinde, plan ve kararlarında önemli yer tutan, zaman alan; takibi, denetimi zor olan bir çok
faaliyetin daha hızlı, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesi mümkündür. Bu kapsamda
sayılabilecek yararlarından bazıları şunlardır:
• Karar verme durumunda olan yöneticilerin, proje ve hizmet üretenlerin; kentin ve
kentlilerin sorunlarının, ekonomik ve sosyal göstergelerinin daha kolay görülmesi,
bilinmesi, değerlendirmesi mümkün olabilecek; yapılan planların ve hazırlanan arazi
içerikli projelerin daha uygun ve uygulanabilir olması sağlanacaktır.
• Kayıt dışı vergi mükellefleri ve kaçak altyapı hizmet alanların belirlenmesi mümkün
olacağından ve kayıtlar sürekli güncelleştirileceğinden, belediye gelirlerinde artış, gelirlerin
takip ve denetimlerinde etkinlik sağlanacaktır.
• Özellikle, teknik alt yapı tesislerinin, projelendirilme ve uygulama, işletim, bakım, onarım
faaliyetlerinde hız ve ekonomik kazanç sağlanacak; bakım, onarımlarım çevreye olan
olumsuz etkileri azalacak; birbirleri ile ilgili hizmetler üreten birimlerin işbirliği yapmaları
kolaylaşacak; halkla ilişkilerde iyileşme sağlanacaktır.
• Yerel idarelerin sahip olduğu arazi, bina, tesis vb. varlıkların korunmasında,
değerlendirilmesinde ve işletilmesinde; kaçak ve düzensiz yapılaşmanın denetiminde,
planların ve kuralların tarafsız uygulanmasında, yönetim ve denetim faaliyetlerinin açıklık
kazanmasında etkinlik sağlanacaktır.
• Kent bazında başta belediyeler olmak üzere, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, bilgiye
ulaşma, servisler arasında bilgi paylaşımı ve bilgileri güncelleştirme kolaylaşacaktır.
• Turistik tesis imkanlarının ve turizm potansiyelinin tanınmasında, tanıtılmasında ve
değerlendirilmesinde etkinlik sağlanacaktır.

4.5. Kent Bilgi Sisteminde Uluslararası Yaklaşımlar
Bilgisayar teknolojisi ürünü yazılımların kullanımı özellikle 1990’lı yıllardan sonra
bilgisayar ağları üzerinde artmıştır. Aynı zamanda disiplinler arası ortak çalışmalara olanak
tanıyacak yazılımlar geliştirilmiştir. Donanım ve yazılım kapsamındaki gelişmeler aynı zamanda
ara yüz tasarımlarının da gelişmesi ile daha kolay kullanıma sahip bir yapıya kavuşmuştur.
Bilgisayar ağları ile birlikte kullanım yoğunluğu, bilginin depolanması, işlenmesi ve paylaşımı da
artmıştır. Bu durum kentsel tasarımda bilgisayar teknolojisinin de diğer meslek dallarında olduğu
gibi doğru ve hızlı bilgiye ulaşımı sağlaması ile KBS’nin etkin olarak kullanılmaya başlamasını
sağlamıştır.
Gelişmiş ülkelerde özellikle ABD’nde CBS kullanımı bölge özellikleri, kaynakları,
ulaşım, ekonomik ve kültürel dağılım, gerçek-zamanlı deprem verilerinin erişimi, gerçek-zamanlı
hava verilerinin erişimi gibi uydu bağlantılı verilerden elde edilen bilgilere ulaşım konularında
detaylı veri tabanları ile kullanıcılara açılmaktadır. Örneğin, bir kent plancısı eğer California
eyaletinde Sacramento kentinde bir proje geliştirecekse bilgilere internet ile erişebilmekte veya
yapılmış örneklere ulaşabilmektedir.
Kentle ile ilgili ekonomik, kültürel, ulaşım-taşımacılık, kentsel alan kullanımı, konut sayısı
ve iş imkanı oranı gibi kentsel tasarıma yön veren bilgiler değerlendirilerek bölgenin bir analizini
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yapan Dyett&Bhatia tasarımcıları bu bölgenin bir planını oluşturmuşlardır. Plan, çok kullanımlı
kent merkezi olarak bölgeyi göstererek, kentsel dokunun tasarımında dikkate alınacak planlama
bilgilerini kullanıcıya sunar. Ayrıca bölgenin üç boyutlu bilgisayar modelleri ve detaylı görsel
simulasyonları mevcut çevre verileri ile yeni dokunun ne derece uyumlu olacağını da gösterir
(Şekil 4.1.). Sacramento, örneği kentsel tasarımın sağlıklı ve düzenli bir yapıda gerçekleşebilmesi
için Kent Bilgi Sistemi’nin önemli bir kaynak oluşturduğunu göstermektedir. Verilerin sanal
ortamda ve paylaşıma açık olması bu derecede büyük ve karmaşık bir tasarım sisteminin daha kısa
sürede ve hatasız tamamlanmasına olanak tanımaktadır.
Benzer bir örnek 2020 yılında nüfusunun üç milyara ulaşacağı tahmin edilen Asya
kentlerinin geliştirilmesi, geleceğe yönelik ihtiyaçların tahmin edilerek, yeni tasarımların
gerçekleştirilmesine bağlı olarak yeni yaklaşımlara olanak tanıyan uygulamalar bu kıta bazında da
tartışılmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki yaklaşık 20 yıl içinde özellikle güney, güneydoğu ve doğu
Asya’nın büyük kentlerindeki büyümeye bağlı olarak geliştirilecek stratejilerde CBS ile Kent Bilgi
Sistemlerine yeni tasarım araçları olarak belirtilmektedir. Bu kentlerin gelişiminin nasıl olacağı ve
kontrol edileceği ilk sorudur. Bir diğer soru ise, yeni ve gelişmekte olan kentsel alanların idaresini
ve tasarlanmasını destekleyecek yeni bilgi sistemlerinin neler olduğudur. CBS, bu bağlamda başka
veri teknolojilerinin de sisteme entegre edilebilmesi koşuluyla yararlı görülmüştür. Bu veri
teknolojileri GPS, Uzaktan Algılama, Sayısal Kartoğrafya, Bilişim Teknolojileri gibi
teknolojilerdir.

Geliştirme programının oluşturulması

Gölgenin farklı zamanlardaki
etkilerinin analizi

Üç boyutlu modelin oluşturulması

Görsel simulasyonlar ile kararların
analiz edilmesi

Şekil 4.1. Sacramento, CA, Merkez Alanın Planlanması

Coğrafi ve Kentsel Bilgi Sistemleri’nin bir diğer ileri uygulaması GNIS (Geographic
Names information System) ile Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmektedir. Coğrafi İsimler
Bilgi Sistemi ABD sınırları içindeki bölgeler, oluşumlar ve kentler için IT erişimli geniş ve detaylı
bilgilerin olduğu bir veri kaynağı sunar. GNIS veri tabanı, iki milyon coğrafya yapısı yerleşim
alanları, okullar, rezervler, parklar, nehirler, vadiler gibi –hava fotoğrafları dahil- bilgileri
içermektedir. GNIS iki bölümden oluşmaktadır. İlki 1/24.000 ölçekli haritalar ve Milli Okyanus
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Servisi verileri, ABD Orman Servisi verileri, Askeri Kurum Mühendisleri veri dosyaları, Federal
Havacılık İdaresi ve Federal İletişim Komisyonu verilerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise,
resmi Eyalet yayınları ve bölgesel materyallerden elde edilen mevcut ve tarihi adlar ile ilgili
bilgilerden oluşacaktır. İkinci aşama geliştirilme sürecindedir. GNIS sayısal verilerin formatları 9track manyetik tape veya 8-mm ASCII kodlu kartuşta yer almaktadır. FTP –dosya transfer
protokolü- ile de veriler alınabildiği gibi CD-ROM olarak da sağlanmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KBS Kurulmasında İdari Yapıdan Kaynaklanan Sorunların tanımlanması ve çözüm
önerileri hakkında stratejiler geliştirevilme tyeteneğinin kazanılması.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye de kamu hizmetlerinde temel işleyiş nasıldır?
2) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yönetimlerin payı nedir?
3) Merkezi yönetimin KBS açısından olumsuz yanları nelerdir?
4) KBS kurulmasında konumsal bilgi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nelerdir?
5) Kent yönetiminde gerekli bilgiler nasıl organize edilmelidir?
6) 2020 li yıllarda KBS neden zorunluluk haline gelmiştir.
7) Kent yönetiminde klasik yaklaşımlar neden yetersizdir?
8) KBS bileşenleri nelerdir?
9) Kent Bilgi Sisteminin kapsamı ne şekildedir?
10) KBS nin temel yararları nelerdir?

Cevaplar
1) Türkiye’de kamu hizmetlerini görmekle yükümlü idare, merkezden yönetim ve
yerinden yönetim esaslarına göre faaliyet göstermektedir. Merkezi idare, esas itibariyle
bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardan, mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve
köylerden meydana gelmektedir. Merkezi idare ve mahalli idareler, idarenin birbirini
tamamlayan iki unsuru olup, kuruluş ve görevleriyle bir bütün teşkil etmektedir.
2) İdari yapının en belirgin özelliği, aşırı merkeziyetçi oluşudur. Yerel nitelikteki pek çok
hizmet, merkezi idare birimlerince yerine getirilmektedir. Ülkemizdeki mahalli idareler
kamu hizmetlerinin ancak %20’sini görürken, gelişmiş ülkelerde bu oran %50’ler
civarındadır.
3) Aynı durum, merkezi idarenin kendi bünyesinde de söz konusudur. Bakanlık ve
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları karşılaştırıldığında yetki kullanımı konusunda
ağırlığın merkez teşkilatlarında olduğu görülür. Bu durum, il sisteminin etkinliğini
azaltmaktadır. Bu yapı içerisinde, merkezi idare gereğinden fazla büyüyerek,
hantallaşmış, mahalli idareler ise etkinlikten uzak ve merkezi idareye aşırı bağımlı bir
durumdadır. Bu durum; kaynak israfına, hizmet maliyetlerinin artmasına, hizmetlerin
gecikmesine, önceliklerin zamanında belirlenememesine, koordinasyon zaafına,
hizmetlerin yürütüm ve denetimine halk katılımının sağlanamamasına ve merkez
bürokrasisinin aşırı derecede büyümesine neden olmaktadır.
4) Kentsel açıdan imar etkinliği ve olgusu; yol ve bina yapımı gibi fiziksel
biçimlendirmelerden önce, bilinçli ya da bilinçsiz, planlı ya da plansız ekonomik, sosyal
ve kültürel yaşamı biçimlendirmektir. İmar anlayışı ise, kentin var oluş nedeni olan
insanların; ekonomik, sosyal, kültürel yaşamlarına ve haklarına nasıl bakıldığıdır. Tüm
bunların sonucunda kentleşme sürecinde bir takım sorunlar ortaya çıkar. Büyük göçlerin
ve doğumların nüfus artışına etkisiyle arazi değerleri artmakta, yüksek değerli arsa ve
araziler arkasından gecekondu sorunu ve planlamada yer sorunu ortaya çıkarmaktadır.
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Benzer şekilde konumsal bilgiden yoksun denetimsiz olarak gelişen kentler birçok
sorunlarla karşılamaktadır.

5)

6)

7)

8)
9)

Sorunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
Alt yapı ve sosyal hizmetler sorunu (su, elektrik, kanalizasyon ve yol),
Arsa sorunu, konut ve kira sorunu,
Gecekondu sorunu,
Yerleşme ve planlama sorunu,
Çevre ve hava kirliliği sorunu, ulaşım sorunu.
Tüm bu sorunların giderilmesi, konu ile ilgili sağlıklı bilgilerin mevcudiyetine ve
işlenmesine bağlıdır. Bu tür bilgilerin organize bir şekilde yönetilmesi öncelikle
güvenilir ve güncel bir harita altlığını gerektirir. Aynı mekân üzerinde yapılan değişik
faaliyetlerin bir arada işlenmesi, analiz edilmesi ve gerekli konumsal bilgi ihtiyaçlarının
karşılanması günümüzde kent bilgi sistemleri teknolojisi ile mümkündür.
2020’li yıllarda dünyada ve ülkemizde CBS ve Kent Bilgi Sistemlerinin oluşturulması
ve kullanılması merkezi ve yerel yönetimler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Hızla
kentleşen Türkiye’de kentle ilgili sorunlar her geçen gün artmaktadır. Mekânsal, sosyal
ve ekonomik planları oluşturan, yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapılaşmaların;
plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygunluğunun sağlama, teknik altyapı (elektrik,
gaz, telefon, içme suyu, pis su vb.), ulaşım (otobüs, tren ,vapur, metro vb.), sağlık
(hastane, dispanser, sağlık ocağı vb.), eğitim, sanat, turizm, güvenlik, denetim gibi
hizmetlerin yerine getirilmesi ve bunlardan elde edilen istatistiksel verilerin
değerlendirilmesi, mülkiyetin güvence altına alınması, taşınmaz mal varlıklarının
belirlenmesi, buna bağlı olarak değer haritalarının oluşturulması, taşımaz mal
fiyatlarının denetlenebilmesi, ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinde kurumlar
arasındaki ilişkileri kuvvetlendirip, verimliliği artırma doğrultusunda; güncel, doğru ve
ilişkisel veriye duyulan gereksinim devamlı olarak artmaktadır.
Kentlerde yerel yönetimler, daha fazla sayıda ve nitelikli hizmet sunmak için;
veri/bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak bu bilgiler; kentin yapısı gereği, farklı
uzmanlık alanları içinde, sınırlı sayıda, dağınık olarak bulunmaktadırlar. Mevcut sistem
içerisinde bu veriler kağıt, indeks, kart vb. ortamlarda muhafaza edilmişlerdir. Bu klasik
yaklaşım verilerin işlenmesi, depolanması, güncelleştirilmesi, analizi ve sunulması için
yeterli değildir. Bunun yanı sıra, bir kentin teknik altyapısının (doğal, gaz, elektrik, içme
suyu, atık su, telefon, kanalizasyon şebekeleri vb.) kontrol altında tutulması ve
sorunların giderilmesi, emlâk vergilerinin sağlıklı bir şekilde toplanması, trafik
sorunlarının çözümü , yangın kaza ve benzeri durumlarda en kısa zamanda olay yerine
ulaşım ve buna benzer daha bir çok alanda sağlıklı ve çabuk karar verilebilmesi mevcut
sistem olanakları ile mümkün değildir. Bu gerçekler, “bilgi yönetimi” ve “yönetim
düzenekleri” oluşturma gereğini ortaya çıkarmış, yerel yönetimlerin sorunlarını
çözmek, kente sahip olmak için kendilerine dönük olarak bilgi sistemleri oluşturmaya
yöneltmişlerdir.
Yazılım, donanım, veri, insanlar, yöntemler
KBS’nin çalışması sayesinde yerel yönetimler halka verdiği hizmetlerin karşılığını daha
etkin ve daha adaletli bir şekilde toplayabilecek ve bunun sonucu olarak da daha kaliteli
ve daha çok hizmet üretilebilecektir. KBS’nin birinci temel öğesi, belediye sınırları
içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli
kütüğüdür. İkinci temel öğe ise, kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan halihazır
haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil
eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik
kütüktür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile imar hizmetleri, altyapı
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hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar daha
etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilebilir.
10) Karar verme durumunda olan yöneticilerin, proje ve hizmet üretenlerin; kentin ve
kentlilerin sorunlarının, ekonomik ve sosyal göstergelerinin daha kolay görülmesi,
bilinmesi, değerlendirmesi mümkün olabilecek; yapılan planların ve hazırlanan arazi
içerikli projelerin daha uygun ve uygulanabilir olması sağlanacaktır.
Kayıt dışı vergi mükellefleri ve kaçak altyapı hizmet alanların belirlenmesi
mümkün olacağından ve kayıtlar sürekli güncelleştirileceğinden, belediye gelirlerinde
artış, gelirlerin takip ve denetimlerinde etkinlik sağlanacaktır.
Özellikle, teknik alt yapı tesislerinin, projelendirilme ve uygulama, işletim,
bakım, onarım faaliyetlerinde hız ve ekonomik kazanç sağlanacak; bakım, onarımlarım
çevreye olan olumsuz etkileri azalacak; birbirleri ile ilgili hizmetler üreten birimlerin
işbirliği yapmaları kolaylaşacak; halkla ilişkilerde iyileşme sağlanacaktır.
Yerel idarelerin sahip olduğu arazi, bina, tesis vb. varlıkların korunmasında,
değerlendirilmesinde ve işletilmesinde; kaçak ve düzensiz yapılaşmanın denetiminde,
planların ve kuralların tarafsız uygulanmasında, yönetim ve denetim faaliyetlerinin
açıklık kazanmasında etkinlik sağlanacaktır.
Kent bazında başta belediyeler olmak üzere, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi,
bilgiye ulaşma, servisler arasında bilgi paylaşımı ve bilgileri güncelleştirme
kolaylaşacaktır.
Turistik tesis imkanlarının ve turizm potansiyelinin tanınmasında, tanıtılmasında
ve değerlendirilmesinde etkinlik sağlanacaktır.
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5. KENT BİLGİ SİSTEMİNİN MODELLENMESİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Konumsal Bilgiye Olan İhtiyacın Değerlendirilmesi
5.2. Kurumsal Desteklerin Kazanılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) KBS’de “masaüstü haritacılık” kavramı nedir?
2) KBS de ortaya çıkan sorunlar kaç ana başlık altında toplanabilir?
3) KBS’de konumsal bilgiye olan ihtiyaç nasıl değerlendirilmelidir?
4) Uzun vadeli KBS planında süreç nasıl olmalıdır?
5) Uzun vadeli KBS planında ileri seviye kurum desteği nasıl kazanılır?
6) Uzun vadeli KBS planında potansiyel uygulamalar nasıl tanımlanı?
7) KBS projesinde yerel idare amaçlarının dokümantasyonu neden önemlidir?
8) KBS projesinin tahmini bürtçesinde veri toplamanın payı ne kadardır?
9) KBS projelerinde başa baş noktası nedir? Yaklaşık süresi ne kadardır?
10) KBS projesinde pilot bölge çalışması neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

bilgi Konumsal
bilgi
Sözel Bilgi
gereksinimleri öğrenilecek
Kurumsal desteğin önemi
kavranacak ve kurumsal
KBS’de kurumsal desteğin
desteği kazanabilmek için Sözel Bilgi
kazanılması
neler yapılması gerektiği
öğrenilecek
Bir KBS projesi için başabaş
KBS projelerinde maliyet
noktasının
ne
analama Sözel Bilgi
fayda analizleri
geldiği öğrenilecek
KBS’de konumsal
gereksinimi
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Anahtar Kavramlar
Konumsal veri
Kurumsal destek
Maliyet Fayda analizi
Başabaş noktası
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Giriş
KBS’nin hayata geçirilmesiyle; kentin alt ve üst yapı şebekelerine hakim olunarak bu
şebekelerin bakım-onarım ve yenilenmesi için zamandan ve maliyetten büyük ölçüde tasarruf
sağlanır; imar, kadastro, yapı ruhsatı, vergi, ceza vs. hizmetlerde vatandaş-belediye ilişkisi
hızlandırılır ve kolaylaştırılır; emlak vergisinin, belediye ve mülkiyet sahipleri açısından kontrolü
sağlanarak, vergi kayıpları minimize edilir; belediye ve hazineye ait gayri menkullerin tespiti,
analizi, kullanım durumları, kira bedelleri, lojman binalarının durumları, takibi ve kontrolü yapılır;
park ve bahçe düzenleme işleri kolaylaştırılarak kentin yeşil alan kadastrosu çıkarılabilir;
kamulaştırma haritalarının çıkarılması ve toprak değerine ilişkin bilgilerin her an sorgulanması
sağlanır; kentin sosyo-kültürel gelişimi izlenerek fiziksel planlama çalışmaları yönlendirilir;
yangına duyarlı bölgeler tespit edilerek, yangınlara ulaşımda en optimum güzergah seçimleri
yapılır; kent ulaşım sistemi daha rasyonel halde planlanır.
Bilgi sistemlerindeki teknolojik araçlar, özellikle CBS, bütün bu faaliyetlerin yerine
getirilmesinde büyük destek sağlamaktadır. İş hacmine göre kurulacak bir CBS mevcut faaliyetlere
mutlak suretle büyük bir ivme kazandıracaktır. Ancak yinede bu kazanç kurulacak sistem boyutu ile
doğrudan ilişkilidir. Düşük maliyetli, tek kullanıcılı ve mikrobilgisayar düzeyindeki bir CBS, doğal
olarak ancak küçük hacimli işlemlerde kullanılabileceğinden basit bir sistem olarak nitelendirilebilir.
Bunun yanında günümüzde desktop mapping adı verilen masaüstü haritacılık gibi birçok sistem de
mevcuttur. Bu tür sistemlerin maliyetleri yaklaşık olarak 30 bin $’dan başlamaktadır. Böyle bir
yatırım ile, lokal boyuttaki planlama ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak,
oluşturulacak sistemin zamanla genişletileceği ve diğer kurumlar ile bağlantılı olacağı daima
düşünülmelidir. Bu durumda, farklı disiplinlere hizmet edecek daha geniş kapsamlı bir sistemin
tasarımı söz konusudur. Genel olarak, farklı disiplinlere hizmet amacı taşıyan genel hacimli KBS
projelerinin değerlendirilmesinde ve bu türden projelerin yönetilmesinde ortaya çıkan sorunları üç
ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar;
A. Konumsal bilgiye olan ihtiyaçların değerlendirilmesi
Uzun vadeli bir KBS projesinin gerçekleştirilmesinde, gelişim sürecinde
kurumsal amaçların ayrı-ayrı ve net bir şekilde tespit edilmesi ve bu amaçların
gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin neler olduğu konusunda nihai kararların
verilmesi.
B. Kurumsal desteklerin kazanılması
Maliyet/fayda (cost/benefit) analizleriyle kurulması düşünülen sistemin
ekonomik olarak değer tespiti yapılarak, gerçekleştirilecek bir pilot proje çalışması ile
belirlenen maliyet/fayda tahminlerinin test edilmesi.
C. KBS projesinin yönetimi
Gerekli personel organizasyonu yanında, harita bilgilerinin, gereğinde
güncellenerek, bilgisayar ortamına aktarılması, bilgilerin bu ortamda depolanması ve
ileriye dönük ihtiyaçlı bilgilerin üretilmesi.
Oluşturulacak sisteme harcanacak zaman ve maliyetin büyüklüğünden dolayı, bu sorunları
irdelemek ve alternatif çözüm yolları üretmek, profesyonel anlamda bir proje yönetimi anlayışını
gerektirmektedir. Diğer proje çalışmalarında olduğu gibi bir kent bilgi sistem projesinde de plan
esasına dayalı olarak gerekli kararlar alınıp uygulanmalı ve elde edilecek sonuçlar detaylıca
irdelenmelidir.
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5.1. Konumsal Bilgiye Olan İhtiyaçların Değerlendirilmesi
Kent bilgi sistemini oluşturacak kurum tarafından, öncelikle, kullanılan konumsal bilgilerin
elde edilme şekilleri, fonksiyonları ve bu bilgilere olan ihtiyaçların iyi bir şekilde analiz edilerek
anlaşılması ve tanımlanması gerekmektedir. Özellikle kullanılacak bilgilerin kuruma kısa ve uzun
vadede sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar çok iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır. Böyle bir
yaklaşım, uzun vade de proje hacminin genişletilmesine ve kurumlar arası olası bilgi paylaşımına
imkan sağlaması bakımından önemlidir. Dolayısıyla ileriye dönük muhtemel planlama, başlangıç
aşamasında ortaya konulmaktadır.

Uzun vadeli KBS planı
Kurulacak bir KBS sistemin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmamasına ait analizlerin
yapılması için 5 ilâ 10 yıl arasında değişen bir zaman periyoduna ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir
süreçte yapılan uygulamaların sağlıklı bir değerlendirilmesi yapılarak, görülecek aksaklıkların
giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması mümkün olabilecektir. Özellikle projenin uygulanması
esnasında yeni stratejilerin belirlenmesi, kent ve bölge bazındaki diğer yan planların geliştirilmesi,
mevcut kaynakların ve ileride ortaya çıkacak yeni kaynakların neler olduğu konuları gündeme
getirilerek proje süreci içerisinde gerekli uygulamalar gerçekleştirilebilecektir. Uzun vadeli bir
KBS plan uygulaması için temel amaçlar şöyle sıralanabilir.
(a) İleri seviyede kurum desteklerinin kazanılması - Konumsal bilgi kullanarak yapılan
çalışmalarındaki karar verme zorluklarının KBS ile aşılacağı ve bu konudaki gelişmelerin
olacağı, teknolojinin katkısı sağlanarak kurum birimlerince yerine getirilen çalışmalarda
başarının artacağı ortaya konularak karar vermede yetki sahibi üst düzeydeki kurumların
desteği alınmalıdır.
(b) Potansiyel uygulamaların tanımlanması - Geniş tabanlı ve uzun vadeli bir KBS projesi,
konumsal veri ile ilgilenen tüm kurumları kapsamına almalıdır. Dolayısıyla projeden
faydalanabilecek kurumlar ve bu kurumların projeden sağlayacakları avantajların
tanımlanması gerekir. Özellikle yerel yönetimlerin konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek, CBS
teknolojisinin kapasitesinin yerel idarelerce hangi türden uygulamalarda kullanılabileceği
belirtilmelidir.
(c) Uygulama faaliyetlerinde öncelik sıralamasının tespiti - Eğer uzun vadede planın başarılı
olması için gerekli kurumsal destek alınmış ve potansiyel uygulamalar tanımlanmış ise,
kuruluşlara yapılacak hizmetler doğrultusunda, kurumlar arası bir öncelik sıralamasının
yapılması ve gerekli detay uygulamalarına ilişkin iş takvimlerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım gerekli veri tabanlarının hangi kurumlarda ve öncelikte
olması gerektiği konusunda sistemin ileriye dönük gelişimine katkı sağlayacaktır.
(d) Kurum seviyesinde maksimum kullanımın sağlanması - Farklı veri kaynakların
bütünleştirilerek kullanılması CBS'in temel prensibi olmasına karşın, uzun vadeli bir KBS
projesinde bilgi paylaşımı ve bunun neticesinde ortaya çıkacak fırsatların dikkate alınması
gerekir. Daha önceden paylaşılmayan bilgilerin daha sonradan paylaşılması kurumsal bir
rahatlık sağlayacağından, bilginin önemi anlaşılarak bilgiden daha fazla yararlanma yoluna
gidilecektir. Böylece kent ve bölge bazındaki konumsal bilgiye dayalı işlemlerde bilginin
maksimum düzeyde kullanımı hedeflenecektir.
(e) Kaynak gereksiniminin tanımlanması - Kurulacak bir sistemde, en kötü yaklaşım,
başlangıçta hedeflerin gelişigüzel belirlenip, gerekli kaynak aktarımının gerçekçi bir şekilde
yapılamamasıdır. Böyle bir kötü yaklaşım proje sonrası uygulayıcıları hayal kırıklığına
uğratabilir. Bu nedenle maliyet ve yatırım analizlerinin mutlak suretle çok iyi bir şekilde
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tahmin edilmesi gerekmektedir. Özellikle uzun vadeli kentsel bir CBS projesinde, proje
harcamalarında riske girilmeden, gerekli yatırımlar zamanında yapılmalıdır.

A.1 Yerel idare amaçlarının dokümantasyonu
Bazı yerel idareler uzun vadeli planlama çalışmalarını önceden hazırlayarak ileriye dönük
gerçekleştirilmesi hedeflenen planlama fonksiyonlarını doküman haline getirmektedir. Bu tür
planlar mevcut gelişme trendleri ve problemlerinin dikkate alınması ile genel bir yapıda
hazırlanırlar. Planlarda esas olarak belirtilen hususlardan bazıları şunlardır; iş sayısının artırılması,
ekonominin geliştirilmesi, konut sayısının artırılması, suç oranının azaltılması, sağlık
hizmetlerinin artırılması, çevrenin iyileştirilmesi, idari verimin artırılması, eğitimin geliştirilmesi,
kentsel altyapı dokusunun bakım ve onarımı, gelişmelerin kontrol edilmesi vb diğer yerel
hizmetler ile birlikte vergi toplamını kolaylaştırmak ve artırmaktır. Eğer bu hedefler bütün
ayrıntılarına kadar gelişme planı ile birlikte doküman haline getirilmiş ise, oluşturulacak uzun
vadeli KBS programında da bu hedefler mutlak suretle dikkate alınmalıdır.

A.2 Yerel idare fonksiyonlarının tanımlanması
Yerel idare birimlerince belirlenen amaçlara destek olacak bütün idari fonksiyonlar
irdelenerek bunların gelişmelere nasıl yardımcı olacağı ve KBS’de nasıl kullanılacakları
belirtilmelidir. Bu tür idari fonksiyonlar ve görevler, genellikle çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi bünyelerindeki işlevler dahilinde tanımlanırlar. Her bir fonksiyon bir amaç
ile ilişkilendirilir. Örneğin; “kaldırım taşlarının bakımı” fonksiyonu belediye birimlerince yerine
getirilirken, bu işlev doğrudan “kentsel altyapının bakım ve onarımı” amacı ile doğrudan ilişkili
olmaktadır. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Nitekim Tablo 11.2’de “kentsel
altyapının bakım ve onarım” amacını destekleyen idari fonksiyonlardan bazıları verilmiştir. Bu
fonksiyonların tamamına yakını KBS kapsamında dikkate alınması gereken diğer idari görevler
arasında yer alır.

A.3 Kurumsal olanakların tespit edilmesi ve nesne tanımı
Yerel idarece belirlenen amaçlar ve bu amaçları destekleyen fonksiyonlar tanımlandıktan
sonra, bu fonksiyonların işlemesi için KBS planlayıcısı mutlak suretle mevcut olanakları ve
zorlukları tanımlamak durumundadır. Özellikle fiziksel ve yasal zorunluluklar var ise bunlar
dikkate alınmalıdır. Örneğin, yapılacak bir yol düzenleme çalışmasında, çalışmayı engelleyici bir
binanın durumunun yasal olarak nasıl çözüleceği veya üretilecek bir haritada yollara ilişkin ne tür
sembollerin kullanılması gerektiği önceden bilinmelidir. Bunların yanında, tanımlanan
fonksiyonların yerine getirilmesinde karşılaşılacak alternatif işlevlerde ayrıca detaylı bir şekilde
ortaya konulmalıdır. Örneğin “sokak tamiri” şeklinde tanımlanan fonksiyonun alt gruplarında,
kaldırım tamiri, ağaçların bakımı, sokak lambası tamiri, trafik işareti bakımı vb nesneler olabilir.

A.4 Öznitelik bilgilerinin tespiti
Konumsal nesnelerin gerekli tespit ve tanımlamalarından sonra, sıra veri tabanın
tasarımına ve oluşturulmasına gelir. Bu aşamada, tanımlanan idari fonksiyonların yerine
getirilmesi için her fonksiyona ait nesne işlevini yerine getirecek öznitelik bilgisine ihtiyaç vardır.
Sokak şeklinde tanımlanan bir objenin öznitelik bilgisi (konumu, boyutu, durumu, yapım yılı,
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malzeme cinsi vs.) KBS için gereklidir. Böylece, fonksiyon (sokak tamiri) desteklenecek ve yerel
idarenin bir amacı (kentsel altyapının bakım-onarımı) yerine getirilmiş olacaktır. Bu işlev, KBS
için bir planlama başlangıcı olup esas itibarı ile verinin modellenmesidir. Kurumca tespit edilen
amaçlar, bu amaçları destekleyen fonksiyonlar ve bu fonksiyonları yerine getirecek nesneler ve bu
nesneleri tanımlayan öznitelik bilgileri, uzun vadeli bir KBS projesinde izlenecek yöntem
sürecidir.

5.2. Kurumsal Desteklerin Kazanılması
Kurulması tasarlanan bir KBS projesinin yerel yönetimlerce desteklenmesi ve onaylanması
için en kolay ve etkili yöntem, projeye ilişkin bir demostrasyon (sunu) yapılarak, böyle bir sistemin
kullanılması durumunda sağlayacağı ekonomik k â rın klasik yöntemlerle yapılan uygulama
masraflarından çok daha fazla olacağı ve sistemin sağlayacağı avantajların zamanla daha da artacağı
vurgulanmalıdır. Böyle bir yaklaşım klasik maliyet/fayda analizleri ile gerçekleştirilebilir.
Dolayısıyla, sistemin kurulması ve aktif hale geçmesi için gerekli olan masraflar ve ileriye yönelik
sistemin sağlayacağı ekonomik k â r’a ilişkin tahminler önceden yapılmalıdır. Bu analizler
sonucunda elde edilecek tahminlerin olumlu olması durumunda, karar organlarınca projenin
onaylanması çok daha kolay olacaktır.
Maliyet/fayda hesabı için yapılacak tahminlerin tutmaması ve planlanan projenin zamanında
gerçekleşmemesi gibi durumlar da söz konusudur. Bu nedenle, proje masraflarındaki riski azaltmak
için daha önceden gerçekleştirilmiş benzer projelerden ve edinilen tecrübelerden yararlanmak gerekir.
Bununla birlikte, belli bir boyutta gerçekleştirilecek bir pilot proje çalışması ile, maliyet/fayda
analizleri yapmak mümkündür. Böyle bir projede, yazılım, donanım, veri toplama ve değişimi gibi
temel ihtiyaç ve işlevlere ilişkin maliyet hesapları yapılarak, bu türden bir yatırım, örneğin dolar
bazındaki bir diğer yatırım ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.
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Tablo Bakım-onarım amaçlı yerel idarenin üstleneceği fonksiyonlardan bazıları







































Ana gelişim programlarının ve bütçelerinin hazırlanması
Gelişme planı, programı ve önerilerin değerlendirilmesi
Yeniden geliştirme ve düzenleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Kamu çalışanlarına ait anlaşma ve sözleşmelerin yönetimi
Kamu servislerine ilişkin harcama ve alacakların tahsisi
Gelişme plan ve projeleri için gerekli araştırmaların yapılması
Vatandaşların ihtiyaç ve servis hizmetlerinin yerine getirilmesi
Tamir ihtiyacı olan kanalizasyonların tespiti, bakım ve onarımlarının yapılması
Su servislerinin iyileştirilmesine ilişkin planların yapılması
Yeraltı su servislerinin konumlarının belirlenmesi ve yerlerinin işaretlenmesi
Uyarı amaçlı siren sistemlerinin modernize edilmesi
Şehir su şebekesinin test edilmesi
Özel amaçlı yapılmış kanalizasyon, su, sokak vb altyapı tesislerinin denetimi
İlk yardım hizmetlerini amaçlayan organizasyon ve planlamaların yapılması
İzin verilen çalışma ve uygulamaların yerinde denetimi ve izlenmesi
Fatura, vergi vb özel alacakların toplanması için gerekli organizasyonların oluşturulması
Kazalarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların yapılması
Yaya kaldırımlarının kontrolü, tamiri, inşası ve geliştirilmesi
Trafik ve sokak lambalarının bakım ve onarımı
Trafik kontrol sisteminin dizaynı ve kurulması
Trafik kazalarının analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınması için önerilerde bulunulması
Trafik kazalarının detaylı bir şekilde rapor edilmesi ve hasar tespitlerinin yapılması
Kamu amaçlı çalışmaların koordine edilmesi, iş akışının kontrolü ve yönetimi
Köprü vb geçitlerin bakım ve onarımı
Elektrik servislerinin bakım-onarım ve yapımı
Ağaç vb yeşil bitkilerin envanterlerinin çıkarılması, bakımı ve korunması
Park, bahçe, yeşil alanların bakım-onarım ve korunması
Caddelerin korunması, Yeşil bitkilere ilişkin araştırmaların yapılması
Kablo TV kurulması, yer kontrol noktalarının işaretlenmesi
Huzurevi vb yerlerin kurulması ve yaşatılması için gerekli kurumlara destek olmak
Polis ve yangın iletişim ağının kurulması ve genişletilmesi
Yaya yollarını gösterir haritaların oluşturulması
Su basması, kanalizasyon taşması vb problemlere ilişkin bilgi hizmetlerinin oluşturulması
İnsan hayatını tehdit eden sakıncalı, riskli alanların tespit edilmesi
Kullanılmış kağıtlar için toplama istasyonlarının oluşturulması
Otopark alanlarının geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması
Buz ve karların temizlenmesi, su birikintisi oluşturan çukurların tamiri
Ve diğerleri

Kent bilgi sistemlerine ilişkin yatırımlar kuruluş aşamasında çok yüksek meblağlar
gerektirebilir. Ancak, uzun vadede bu yatırım gereksinimi azalırken, elde edilecek kâr yüzdesi
sistemin işlevinin tam olarak anlaşılmasıyla birlikte de artacaktır. Dolayısıyla sistemin
sağlayacağı avantajların önceden çok iyi tahmini, anlaşılması ve bunların ortaya konulması
gerekmektedir.

B.1 Harcamalar
Kent bilgisi tabanlı bir bilgi sisteminin kurulması aşamasında en önemli harcama mevcut
haritaların dijital hale getirilmesi kısmıdır. Gerekli haritaların var olduğu kabul edilirse bunların
sayısallaştırılması, yazılım ve donanım masraflarından çok daha fazla olacaktır. Eğer gerekli harita
altlıkları mevcut değil veya güncel halde değil ise, bu defa yapılacak masraflar doğal olarak daha
fazla olacaktır. Yapılan bazı yerel uygulamalar göstermiştir ki altlıkların sayısallaştırılması için
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yapılan gerekli harcamalar, toplam proje masrafının %45-80’i arasında değişmektedir. ABD’de,
verinin miktarına bağlı olmak koşulu ile, sadece bir arazi parselinin mevcut bir haritadan veya
hava fotoğrafından sayısallaştırması 10-30$’a yapılmaktadır .
Yazılım ve donanım masrafları, teknolojik gelişmelere göre zaman içerisinde düşme
göstermesine rağmen, yine de sistem içersinde önemli bir yer tutmaktadır. Tasarlanan sistemin
işlevine ve boyutuna bağlı olmak üzere, bilgisayar, yazıcı, çizici, sayısallaştırıcı ve özel amaçlı
yazılım fiyatları 500.000-2.000.000$ arasında değişebilmektedir.
Sistem içerisinde önemli bir yer tutan bir diğer harcama kalemi de, sistemi çalıştıracak ve
gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak insan gücüdür. Kurulacak sistemin bakım,
onarım ve eğitimi için gerekli masraf, toplam proje masrafının yaklaşık %10-15’ini oluşturur. Özet
olarak, 150.000 ila 500.000 parsellik bir CBS sistemi için gerekli masraf 20-60 bin dolar arasında
değişebilmektedir. Şekil 11.15 herhangi bir KBS’nin kurulması için gerekli masraflara ilişkin
dağılımı göstermektedir.

Şekil 11.15 Yerel bir KBS kurulmasındaki tahmini masraf dağılımı

B.2 Maliyet / fayda
Oluşturulacak uzun vadeli kent bilgi sistemi ile elde edilecek faydalar, sistemin yerine
getireceği fonksiyonlar ile doğrudan ilişkilidir. Projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte, sistemin
sağlayacağı avantajlar artacağından sistemden elde edilecek faydalar da artacaktır. Bununla
birlikte temel kazançlar şunlardır;
 Maliyetin azaltılması – Kurum bünyesindeki birimler tarafından yapılan faaliyetlerin yerine
getirilmesi sırasında, işlemlerin azaltılması, büyük bir zaman kazancına neden olacaktır.
Böylece personel kullanımı daha etkili ve verimli hale gelecektir. Özellikle harita, plan ve
benzeri değişken bilgilerin güncelleştirilmesi, çizilmesi veya yenilerinin üretilmesi için
harcanan zaman azaltılacak ve bu tür çalışmalar düzenli bir şekle kavuşacaktır. Otomasyon
şeklinde yapılan işlemlerde görülmüştür ki klasik metotlara göre %25-75 arasında bir verimlilik
sağlanmaktadır. Bütün bunlar bütçe harcamalarında azaltmaya gidilmesine neden olacağından,
bütçe kalemleri arasındaki kaynak aktarımı ile kurumun diğer ihtiyaçlarının giderilmesi de
mümkün olabilecektir.
 Harcamalardan kaçınma - Mevcut projelerin uygulanması sonucunda ileride ortaya
çıkacak ek yatırımlar her zaman mümkündür. Ancak uzun vadeli bir sistem tasarımında,
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ileride ortaya çıkabilecek bu türden masrafların başlangıçta görülerek gerekli tedbirlerin
alınması sağlanacaktır.
 Kazancın artması - Konumsal veri veya buna bağlı bilgilerin hizmete sunulması yanında, bu
bilgilerin satışa sunulması ile yerel yönetimlerin kazançları artacağından yeni gelir kaynakları
elde edilecektir. Kurumca verilen hizmetlerde hız ve verimin sağlanması kaliteyi
artıracağından yapılacak servisler iyileştirilecektir. Bu tür gelişmeler, elde edilen vergi vb
diğer ekonomik girdilerin artmasına ve gerekli alacakların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde
toplanmasına neden olacaktır. Özellikle tahsil işlemlerinde, KBS kullanımı işlem takibini ve
hızını mutlak suretle artıracaktır. Servislerin iyileştirilmesi yanında, üretilecek haritaların veya
benzeri konumsal bilgilerin üretilmesi ve ihtiyacı olan özel veya tüzel sektöre satılması
neticesinde maddi kazanç sağlanacaktır. Yerel yönetimlerce kazanç sağlanacak potansiyel
işlemlerden bazıları Tablo da verilmiştir.
Kentsel bir bilgi sisteminin oluşturulması için, diğer proje işlemlerinde olduğu gibi bir pilotbölge çalışması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak çalışmada, istenen özellikleri taşıyan
ve gerekli verileri sağlayacak nitelikte olan bir bölge tespiti yapılarak proje adımları bu bölge için
uygulanmalıdır. Pilot-bölge çalışması, oluşturulacak sistemin ilgililere bir sunumu yanında, sistemin
kurulması ve çalıştırılması esnasında ortaya çıkması muhtemel olan problemler ile de karşılaşılmasına
ve bunların giderilmesi için gerekli çalışmaların önceden yapılmasına yardımcı olacaktır.
Tablo Yerel yönetimce üretilebilecek ve satılacak konum bilgisine ilişkin ürünler
 Mülkiyet bilgileri ; Mal sahipleri listesi, mal sahiplerinin adı soyadı, gayrimenkul adresi, özel istek üzerine istenen
diğer gayrimenkul bilgileri.
 Emlak alım-satım bilgileri ; Bölgesel bazda alım-satımı yapılmış arsa ve arazilerin listesi, satış fiyatları, koordinat
verileri, kullanım şekilleri ve gayrimenkulun diğer özellikleri.
 Harita bilgileri ; Altyapı, topoğrafik, tematik, yol, turistik, imar, vb diğer özel amaçlı hazırlanmış haritaların
sayısallaştırılmış şekilleri ile satımı.
 Tamir ihtiyacı duyan bina kodları ; Kentin muhtelif yerlerinde çatı, elektrik, kablo, boya, su, kanal vb tamir
ihtiyacı olan kişilerin adı, soyadı, adresi gibi bilgiler.
 Nüfus ve demografik bilgiler ; Etnik bilgiler, yaş sınıflandırması, bina veya imar adası bazında nüfus verileri ve
bunlara bağlı olarak istatistik bilgiler. Market bilgileri. Seçmen bilgileri. Ticari ve konut amaçlı yerleşim ve
dağılım bilgileri.

Pilot projenin gerçekleştirilmesi için, başlangıçta belirlenecek hedefler doğrultusunda belli bir
zaman periyodu içerisinde yerine getirilmesi gerekli işlemler tespit edilip, hazırlanacak plan
çerçevesinde bu işlemler yerine uygulanmalıdır. Tablo, pilot proje çalışmasında izlenmesi gerekli bazı
teknik adımları göstermektedir. Yapılacak çalışma neticesinde genel bir değerlendirme yapılarak
sistemin avantaj ve dezavantajları ortaya konulur ve ilerideki muhtemel konumsal faaliyetlere ilişkin
kararlarda bunlar dikkate alınır.
Tablo Bir pilot projesinin gerçekleştirilmesinde izlenmesi gerekli iş adımlarından bazıları
1.0 Yazılım ve donanımdan oluşan sistemin teslim alınması, yerleştirilmesi, kurulup test edilmesi.
1.1 Programlama ve sayısallaştırma için gerekli eğitimin alınması. Bu aşamada yazılım ve donanımın özellikleri, menü
kullanımı, sayısallaştırmanın nasıl yapıldığına dair teknik bilgilerin alınması gerekmektedir.
2.0 Aynı koordinat sistemi içerisinde, kente ilişkin bir indeks haritasının oluşturulması.
3.0 İndeks haritasındaki her bir grid’in sayısallaştırılarak temel altlığın oluşturulması. Bu aşamada bir grid’in sayısallaştırma
işlemi tamamlandıktan sonra orijinali ile karşılaştırılarak, yapılan işlemin doğruluğu kontrol edilmelidir. Grid üzerinde
yapılan çalışmanın tamamlanma süresi dikkate alınarak diğer grid’lerin tamamlanmasına ilişkin süre tahminleri yapılır,
sayısallaştırma işlemi yeniden değerlendirilir.
3.1 Altyapı çalışmaları için gerekli su, kanal, kanalizasyon, elektrik, kaldırım vb diğer bilgilerin temel haritalardan
sayısallaştırılması
4.0 Mülkiyet bilgileri gerekli kurumlardan sağlanarak, bu tür yazılı bilgiler ile grafik bilgiler belirlenecek kodlama yöntemiyle
ilişkilendirilmeli.
4.1 Özel görüntüleme, sorgulama, bilgi seçimi ve sunumu için gerekli menüler oluşturulmalı.
5.0 Kanal, kanalizasyon, su, telefon vb. bilgiler çizgisel olarak tanımlanarak, altyapı topolojisi kurulmalı ve bilgi türüne göre
sembol tayini yapılmalı.
6.0 İmar uygulama planları, oluşturulan temel haritalar baz alınarak sayısallaştırılmalı. İmar planına ait bilgiler, alan, kullanım
ve yükseklik bilgisi olarak farklı katmanlarda gösterilmeli.
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Ayrıca bir pilot proje uygulaması kapsamında dikkate alınabilecek veriler ve bunlara bağlı
yapılabilecek sorgulama ve mekânsal analiz örnekleri genişletilerek, KBS’nin daha etkin anlaşılması
sağlanabilir. Bu amaçla da aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulabilir.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bir Pilot Proje için Oluşturulacak Veri Katmanları
Arazi kullanımı bilgileri
Sayısal ortofotolar
Adalar
Parseller
Bina detayları
Bina fotoğrafları
Bina CAD çizimleri
Tarihi bina kayıtları
Ruhsat bilgileri
Emlak Müdürlüğü bilgileri
Sokaklar ve Ulaşım
Yol sınır çizgileri
Yol orta çizgileri
Yol vergi değerleri
Halihazır elektrik direkleri
Halihazır manholler
Diğer halihazır nokta objeler
Diğer halihazır çizgi objeler
Su toplama ve koruma havzaları
Dere koruma alanları
Atık su, yağmursuyu çizgi ve objeleri
Gaz dağıtım çizgi ve objeleri
İlçe belediyeler ve mahalle sınırları
1:50,000-ölçekli jeoloji haritaları
1:50,000-ölçekli master plan
1:5,000-ölçekli nazım imar planları
1:1,000-ölçekli uygulama imar planları

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Sorgulama ve Görüntüleme Uygulamaları
Veri katmanlarının görüntülenmesi
Parsel - tapu sorgulama
Kurul kararları sorgulama/görüntüleme
Bina bilgileri sorgulama/görüntüleme
Bina resimleri görüntüleme
Bina CAD çizimleri görüntüleme
İmar durumu sorgulama, görüntüleme, raporlama, çıktı alma
Kamu mülkü parsellerin sorgulanması
Sokak değer haritalarının görüntülenmesi
İşgal ve kira bilgilerinin sorgulanması ve görüntülenmesi
Bina bilgilerinin sorgulanması ve görüntülenmesi
Bina veya müşteri adresi sorgulama
Müşteri tipine göre tematik renkli harita üretme
Mekansal alan ile müşteri listeleme
Müşteri grupları seçerek bina sorgulama
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o Mekansal alan seçimi ile müşteri fatura bilgileri sorgulama ve inceleme

o
o
o
o

Veri Giriş Uygulamaları
Emlak vergi beyannamelerinin otomatik doldurulması
Çevre vergi beyannamelerinin otomatik doldurulması
Farklı GIS ve VTYS formatlarından veri aktarımı
Farklı birimlerden gelen verilerin entegrasyonu ve bir arada sorgulanması,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mekansal Analiz Uygulamaları
Bina - parsel - mülkiyet, bina ve parsel/bina vergi karakteristikleri analizleri
Bina - uygulama planı uygunluk analizi
Su şebekesinde sızıntı analizi
Yol genişletme etki analizi, istimlak maliyet hesapları
Arazi kullanımı amaçlı 3 boyutlu görüntüleme
Arazi kullanımı ve geliştirilmesi amaçlı arazi yükseklik haritaları üretme
Konut yerleşimi için eğim haritaları üretme
Konut yerleşimi ve bakı analizi için eğim haritaları üretme
Atık su şebeke planlamasına destek amaçlı, profil çıkarma
Nokta bakı-görü analizleri ile bir noktadan görülebilir noktaları çıkarma
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KBS projelerinin modellenmesinde ilk iki aşama olan konumsal
bilgiye olan ihtiyaçların değerlendirilmesi ve kurumsal desteklerin kazanılması konuları
öğrenilmiştir. Maliyet fayda anlizlerinin nasıl yapılacağı ve bu süreçte başabaş noktasının
nasıl tespit edileceği bilgileri verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) KBS’de “masaüstü haritacılık” kavramı nedir?
2) KBS de ortaya çıkan sorunlar kaç ana başlık altında toplanabilir?
3) KBS’de konumsal bilgiye olan ihtiyaç nasıl değerlendirilmelidir?
4) Uzun vadeli KBS planında süreç nasıl olmalıdır?
5) Uzun vadeli KBS planında ileri seviye kurum desteği nasıl kazanılır?
6) Uzun vadeli KBS planında potansiyel uygulamalar nasıl tanımlanı?
7) KBS projesinde yerel idare amaçlarının dokümantasyonu neden önemlidir?
8) KBS projesinin tahmini bürtçesinde veri toplamanın payı ne kadardır?
9) KBS projelerinde başa baş noktası nedir? Yaklaşık süresi ne kadardır?
10) KBS projesinde pilot bölge çalışması neden önemlidir?

Cevaplar
1) Masaüstü haritacılık, KBS adı altında sunulan fakat gerçekte mevcut durumu öteye
geçmeyen ölü sistemlerdir. Bu tür sistemlerin maliyetleri yaklaşık olarak 100 bin
$’dan başlamaktadır. Böyle bir yatırım ile, lokal boyuttaki planlama ve analiz
çalışmalarının gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, oluşturulacak sistemin
zamanla genişletileceği ve diğer kurumlar ile bağlantılı olacağı daima
düşünülmelidir. Bu durumda, farklı disiplinlere hizmet edecek daha geniş kapsamlı
bir sistemin tasarımı söz konusudur.
2) Üç ana başlıkta toplamak mümkündür.
Konumsal bilgiye olan ihtiyaçların değerlendirilmesi
Kurumsal desteklerin kazanılması
KBS projesinin yönetimi
3) Kent bilgi sistemini oluşturacak kurum tarafından, öncelikle, kullanılan konumsal
bilgilerin elde edilme şekilleri, fonksiyonları ve bu bilgilere olan ihtiyaçların iyi bir
şekilde analiz edilerek anlaşılması ve tanımlanması gerekmektedir. Özellikle
kullanılacak bilgilerin kuruma kısa ve uzun vadede sağlayacağı avantajlar ve
dezavantajlar çok iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır. Böyle bir yaklaşım, uzun vade
de proje hacminin genişletilmesine ve kurumlar arası olası bilgi paylaşımına imkan
sağlaması bakımından önemlidir. Dolayısıyla ileriye dönük muhtemel planlama,
başlangıç aşamasında ortaya konulmaktadır.
4) Kurulacak bir KBS sistemin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmamasına ait analizlerin
yapılması için 5 ile 10 yıl arasında değişen bir zaman periyoduna ihtiyaç vardır.
Ancak böyle bir süreçte yapılan uygulamaların sağlıklı bir değerlendirilmesi
yapılarak, görülecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
mümkün olabilecektir. Özellikle projenin uygulanması esnasında yeni stratejilerin
belirlenmesi, kent ve bölge bazındaki diğer yan planların geliştirilmesi, mevcut
kaynakların ve ileride ortaya çıkacak yeni kaynakların neler olduğu konuları
gündeme
getirilerek
proje
süreci
içerisinde
gerekli
uygulamalar
gerçekleştirilebilecektir.
5) İleri seviyede kurum desteklerinin kazanılması - Konumsal bilgi kullanarak yapılan
çalışmalarındaki karar verme zorluklarının KBS ile aşılacağı ve bu konudaki
gelişmelerin olacağı, teknolojinin katkısı sağlanarak kurum birimlerince yerine
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getirilen çalışmalarda başarının artacağı ortaya konularak karar vermede yetki sahibi
üst düzeydeki kurumların desteği alınmalıdır.
6) Geniş tabanlı ve uzun vadeli bir KBS projesi, konumsal veri ile ilgilenen tüm
kurumları kapsamına almalıdır. Dolayısıyla projeden faydalanabilecek kurumlar ve
bu kurumların projeden sağlayacakları avantajların tanımlanması gerekir. Özellikle
yerel yönetimlerin konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek, CBS teknolojisinin
kapasitesinin yerel idarelerce hangi türden uygulamalarda kullanılabileceği
belirtilmelidir.
7) Bazı yerel idareler uzun vadeli planlama çalışmalarını önceden hazırlayarak ileriye
dönük gerçekleştirilmesi hedeflenen planlama fonksiyonlarını doküman haline
getirmektedir. Bu tür planlar mevcut gelişme trendleri ve problemlerinin dikkate
alınması ile genel bir yapıda hazırlanırlar. Planlarda esas olarak belirtilen
hususlardan bazıları şunlardır; iş sayısının artırılması, ekonominin geliştirilmesi,
konut sayısının artırılması, suç oranının azaltılması, sağlık hizmetlerinin artırılması,
çevrenin iyileştirilmesi, idari verimin artırılması, eğitimin geliştirilmesi, kentsel
altyapı dokusunun bakım ve onarımı, gelişmelerin kontrol edilmesi vb diğer yerel
hizmetler ile birlikte vergi toplamını kolaylaştırmak ve artırmaktır. Eğer bu hedefler
bütün ayrıntılarına kadar gelişme planı ile birlikte doküman haline getirilmiş ise,
oluşturulacak uzun vadeli KBS programında da bu hedefler mutlak suretle dikkate
alınmalıdır.
8) Kent bilgisi tabanlı bir bilgi sisteminin kurulması aşamasında en önemli harcama
mevcut haritaların dijital hale getirilmesi kısmıdır. Gerekli haritaların var olduğu
kabul edilirse bunların sayısallaştırılması, yazılım ve donanım masraflarından çok
daha fazla olacaktır. Eğer gerekli harita altlıkları mevcut değil veya güncel halde
değil ise, bu defa yapılacak masraflar doğal olarak daha fazla olacaktır. Yapılan bazı
yerel uygulamalar göstermiştir ki altlıkların sayısallaştırılması için yapılan gerekli
harcamalar, toplam proje masrafının %45-80’i arasında değişmektedir. Veri toplama
süreci bütün projenin yaklaşık %60 lık kısmını oluşturur.
9) Başabaş noktası maliyetin geri kazanıldığı andır. Türkiye şartlarında bu süre 2 ile 4
yıl arasında değişir.
10) Kentsel bir bilgi sisteminin oluşturulması için, diğer proje işlemlerinde olduğu gibi
bir pilot-bölge çalışması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak çalışmada,
istenen özellikleri taşıyan ve gerekli verileri sağlayacak nitelikte olan bir bölge
tespiti yapılarak proje adımları bu bölge için uygulanmalıdır. Pilot-bölge çalışması,
oluşturulacak sistemin ilgililere bir sunumu yanında, sistemin kurulması ve
çalıştırılması esnasında ortaya çıkması muhtemel olan problemler ile de
karşılaşılmasına ve bunların giderilmesi için gerekli çalışmaların önceden
yapılmasına yardımcı olacaktır.
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6. KENT BİLGİ SİSTEMİNİN MODELLENMESİ - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. KBS Projesinin Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

KBS prejesinin donanım yapısı nasıl olmalıdır?

2.

KBS projelerinde haritalar nasıl sınıflandırılabilir?

3.

Kamu kurum ve kuruluşlarından ne tür veriler sağlanır?

4.

Veri fonksiyon matrisi nedir?

5.

KBS projesinde hairtalar sisteme nasıl aktarılır?

6.

KBS de temel harita altlıkları hangileridir?

7.

KBS de katman yapısı ne anlam ifade eder?

8.

KBS projesinde konumsal veriler kaç çeşit veri yapısı ile temsil edilebilir?

9.

KBS projelerinde mülkiyet verisi neden önemlidir?

10. Sayısal kadastral altlıklarda ne tür sorunlar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ölçeğine göre kent bazında
KBS projesinden donanım yapıalack KBS projelerinde
Sözel Bilgi
gerekli olan asgari donanım
yapısı
öğrenilecek
KBS projelerinde gerekli
KBS projesinde temel harita
olan temel harita altlıklar Sözel Bilgi
altlıklar nelerdir
öğrenilecek
KBS projelerinde en temel
KBS projelerinde mülkiyet
veri katmanının mülkiyet Sözel Bilgi
verisinin önemi
olacağı bilgisi öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Proje yönetimi
Planlama
Yazılım
Donanım
Personel
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Giriş
6.1. Kbs Projesinin Yönetimi
Planlanan KBS projesinin uygulanması için, projeye ilişkin yatırımların yapılacağına dair
gerekli onaylar alındıktan sonra, proje farklı bir yapılanmaya dönüşür. Bundan sonra yapılacaklar
teknik işlemlerden ibaret olup, potansiyel uygulamaların neler olduğu ve projenin başarılı bir şekilde
yerine getirilerek nasıl uygulamaya geçileceği düşünülür. Bunun anlamı, gerekli personel temini ve
buna bağlı olarak organizasyon yapısı oluşturulduktan sonra, donanım yapısının oluşturularak, veri
toplamaya, diğer bir deyişle, konum bilgilerini içeren gerekli altlıkların sayısallaştırılmasına bir an
önce başlanmasıdır.

Donanım yapısı
KBS donanım yapısı, yerel yönetimlerdeki yapılanma ve koordinasyon, KBS’den amaçlanan
hizmetlerde kullanılacak yazılım paketi özellikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Buna göre;
sistem merkezinde veri tabanı, işletim sistemi ve diğer yazılımların yüklü olduğu ana server ler,
bunların yerel yönetim birimlerindeki kullanıcı ve ağ sistemi ile bağlantılarını mümkün kılan router,
modem ve yerel ağ bağlantıları, ağ yönetim konsolu; birimlerde ise KBS kullanım ihtiyaçlarına göre
donanım yapısının değişiklik arz ettiği merkezle bağlantıyı sağlayan server-router-modem
bağlantıları, KBS kullanıcıları ve işlemcileri (PC, workstation), veri hazırlama ve izleme, veri
tabanına bilgi aktarılması, buradan istenilen bilgilerin yüklenmesi ve üzerinde işlem yapılmasını
sağlayan, birim çalışmalarının amacına uygun özel yazılım paketlerinin yüklü olduğu server’ler ve
çevre donanım birimleri (yazıcı, çizici, tarayıcı, dış hafıza birimleri, vb) bulunmalıdır. Seçilecek tüm
dahili ve harici donanımlar, sistemin çalışmasından beklenilen hız ve verimliliği sağlayacak yapıda
olmalıdır. Donanım sayıları sistemin ve sisteme bağlı birimlerin yerine getirecekleri KBS
hizmetlerinin yoğunluğuna göre tespit edilmelidir.

Şekil 6.1. Bir ağ yönetim konsolu
CBS’deki genel donanım yapısı kent bilgi sistemi için de geçerlidir. Bu bakımdan KBS’de
donanım için gerekli unsurlar, Bölüm 7.5 ve 8.3’de detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
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C.1 Temel altlıkların hazırlanması
Proje başlangıcında ihtiyaç duyulan harita katmalarının sayısal hale getirilmesi veya
mevcutlardan yenilerinin elde edilmesi için, öncelikle temel haritaların bilgisayar ortamına
aktarılmış olması gerekir. Bu aktarım işlemi için genelde üç değişik harita altlığının kullanımı söz
konusu olacaktır. Bunlar;
 Mevcut haritalar - Haritaların masraflı bir şekilde yeniden elde edilmesi yerine, mevcut
haritalardan yararlanma yoluna gidilir. Ancak bu haritaların ne derece sağlıklı ve güvenilir
oldukları mutlak suretle bir ön çalışma ile tespit edilmelidir. Daha sonra sayısallaştırma veya
tarama yöntemi ile harita bilgileri bilgisayar ortamına aktarılır.
 Yeni haritalar - İhtiyaç duyulan ancak halihazırda mevcut olmayan haritaların yeniden
üretilmesi için gerekli ölçü değerlerinden yararlanılır veya bilgisayara doğrudan bağlantı ile
gerekli konum verilerinin transferi gerçekleştirilir. Özellikle, yazılı koordinat bilgilerinden
veya ölçü değerleri ile hava fotoğraflarından yararlanılır.
 Sayısal haritalar - Birçok konumsal bilgi bugün artık sayısal ortamda depolanmış şekilde
mevcuttur. Bazı kurumlar bilgileri bilgisayar ortamına işleyebilmektedir. Dolayısıyla bu tür
konuma dayalı bilgilerin, kurulacak sisteme transferi mümkündür. Genellikle hazır
vaziyetteki veri tabanları buna imkan verecek niteliktedirler.
Temel harita altlıklarının üretimi KBS’nin temel unsurlardan biridir. Grafik veriler
olarak algılanan haritalar pek çok konumsal analize ve uygulamaya altlık oluşturmaktadırlar.
Ülkemizde çeşitli amaç ve gereksinimler için farklı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli
haritalar üretilmektedir. Türkiye’de harita üreten başlıca kuruluşlar şunlardır;
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Harita Genel Komutanlığı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Kara Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
Belediyeler
Özel sektör
Diğerleri

Yukarıdaki birimler tarafından yapılan harita çalışmalarında, 31.10.1988 tarih ve 19711
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” ve “1/5.000
Ölçekli Standart Topoğrafik Fotogrametrik Harita Yapımına ait Teknik Yönetmelik”lerin esas
alınmasına karşın, birçok uygulamada aynı sahanın haritası defalarca çıkarılmaktadır. Bu
kurumların, hizmet amaçlarının farklı olması nedeniyle, genelde hangi yörede, ne zaman ve hangi
amaçlar için harita faaliyeti yapacağı belirsizdir. Ancak, ülke çapında harita üretiminin bütününden
sorumlu ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak herhangi bir kamu kuruluşu
bulunmadığından, harita üretim faaliyetlerinin nerede ve ne zaman başlatılacağına ilişkin objektif
kriterler çoğu kez bulunmamakta veya proje yönetim teknikleri gereğince uygulanamamaktadır.
Oysa gelişmiş ülkelerde harita ve haritaya altyapı oluşturan sorunların çözülmesine yardımcı
olacak nitelikte kurumsallaşmalar gerçekleştirilmiştir.
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Haritalar, üretim amaçlarına ve içerdikleri konuya göre faklı bilgilere sahiptirler. Bu
bilgilerin tamamının bilgi teknolojisi içerisinde değerlendirilmesi ve belirlenen hedeflere
ulaşmada kullanılmasının sağlanması gerekir. Haritaların sadece kısa vadeli veya sırf son
teknoloji ile kaliteli baskı yapmak için bilgisayar ortamına aktarılması ekonomik bir yaklaşım
değildir. Coğrafi bilgi sistemi felsefesi kapsamında, harita bilgilerini sadece görselliğe yönelik
çıktı almak için sayısal ortama aktarmak değil, bu bilgileri bir bilgi sisteminin diğer
elemanlarından olan sözel veriler ile entegre ederek çeşitli analiz ve sentezler yapabilmektir.
Bu nedenle harita bilgilerinin tamamı yerine, bilgi sisteminin hedefine yönelik olarak, gerekli
harita verilerinin kent bilgi sistemine aktarımı sağlanmalıdır. Bu amaçla oluşturulacak bir kent
bilgi sisteminde başlangıçta kullanılması muhtemel temel haritaları aşağıdaki gibi düşünmek
mümkündür.





Halihazır haritalar
İmar haritaları
Kadastral haritalar
Altyapı haritaları
Su ve kanalizasyon şebekesi
Elektrik şebekesi
Telefon hatları
Doğalgaz şebekesi
Kablolu TV şebekesi
Diğer boru hatları

Kent bilgi sisteminde tüm harita verileri, veri tabanı tasarımına göre farklı katmanlarda
tutulmalıdır. Bu tasarımın yapılmasında temel mantık; objenin özellik tipinin ne olarak tutulması
gerektiğine karar vermek ve kullanım amacına bağlı olarak doğru objeleri bir arada
bulundurmaktır. Bu nedenle, veritabanı tasarımı büyük önem taşımaktadır. Çünkü haritalar
kullanılarak yapılacak olan tüm uygulama yazılımlarının, ağ analizlerinin, sorgulama boyutlarını
veri tabanı tasarımı oluşturmaktadır. Alan, çizgi ve nokta özelliğinde saklanacak harita bilgileri
farklı katmanlarda tutulur iken, konum verileri üzerinde ağ (network) analizi yapabilmek için
çizgisel anlamın verilere kazandırılmış olması gerekmektedir. Böylece en optimum yol
analizlerinin yapılması, elektrik direkleri ve hatları üzerinden elektrik dağılımından etkilenecek
alanların, bina ölçeğine, adres tanımlamaya kadar belirlenmesi mümkün olacaktır. Yukarıdaki
bilgiler de dikkate alınarak, bir kent bilgi sistemi için tasarlanacak veri tabanında bulunması gerekli
temel veri altlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir.
Harita-Kadastro Müdürlüklerinden sağlanacak veriler
o Halihazır haritalar
o Kadastral haritalar
o Tapu kayıtları
o İdari sınırlar
o Kapı numarası bilgileri
o Telekom paftaları
o Renkli ortofotolar
o 1:25,000 ölçekli haritalardan üretilmiş yardımcı veriler, semboller
Planlama-İmar Müdürlüklerinden sağlanacak bilgiler
o 1:50,000-, 1:25,000-, 1:5,000-, ve 1:1,000 ölçekli plan paftaları, plan raporları
o 1:5,000 ölçekli planların yapımı sırasında kullanılan sentez paftaları
o Kağıt harita ve excel formatlarında arazi kullanım bilgileri
o DIE nüfus bilgileri
o 1 :1,000 ölçekli koruma plan paftaları
o Nüfus yoğunluk haritaları ve plan yapımı sırasında kullanılan veri
o Tarihi kayıtlar ve fotoğraflar
o Ulaşım master plan raporu
o 1:25,000- ölçekli jeoloji ve jeofızik haritaları
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o Eğim haritaları
Çevre ve Altyapı Tesisi Müdürlüklerinden sağlanacak bilgiler
o Emisyon kontrolü altındaki fabrikaların bilgilerinin tümü (adres dahil)
o Hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yerleri ve son ölçüm değerleri
o Katı ve sıvı atık toplama istasyonlarının yerleri ve servis bilgileri
o Kömür kontrol istasyonlarının yerleri ve fonksiyonları
o Atık su şebeke verisi
o Yağmursuyu şebeke verisi
o Biyolojik arıtma istasyonlarının yerleri ve nitelikleri
o Pompa istasyonlarının yerleri ve nitelikleri
o Kollektörlerin yerleri ve nitelikleri
o Su şebeke verisi
o Garajlar
o Pompa istasyonları
o Su tankları
o Ana dağıtım şebekesi (İsale hatları)
o Basınç bölgeleri
o Su toplama ve koruma havzalarının yerleri ve nitelikleri
o İnşaat çizimleri ve raporları
o Sayaç numaraları
o Müşteri adı
o Müşteri adresi
o Son faturalardaki su kullanımı
o Bölge gaz regülatörleri ve müşteriler arasındaki dağıtım şebekesi
o Borular
o Vanalar
o Servis kutuları
Trafik ve Ulaşım Müdürlüklerinden sağlanacak bilgiler
o Otobüs durak yerlerini ve isimlerini gösteren tematik haritalar
o Otobüsler için rota isimleri ve ilgili otobüs duraklarını gösteren rota bilgileri
o Garajlar
o Sinyalizasyon cihazlarının yerleri ve nitelikleri
o Önemli kavşaklara ait fotoğraf, sinyalizasyon planı
o Ana yollar için kazı ruhsatı
Acil Yardım ve Cankurtaran Hizmetleri Müdürlüğünden sağlanacak bilgiler
o Sağlık istasyonları
o Kapasite (ambulans adetleri)
o İtfaiye istasyonları
o İtfaiye araç sayıları
o Sorumluluk alan sınırları
o Bölgelerde yapılan sağlık taramalarının bilgisayar kayıtları

6.2. KBS İçin Mülkiyet Verilerinin Toplanması
Mülkiyetin temel bileşenleri kadastro ve tapu sicil bilgileridir. Kadastro, konumu ile belli
olan taşınmazların grafik bilgilerini; tapu sicil ise, konumu ile belli olan taşınmazların sahipleri,
hak ve yükümlülükleri, kullanım türleri, toprak değerleri vb grafik olmayan diğer bilgileri içerir.
Grafik bilgiye karşılık gelen kadastro haritaları kadastro müdürlüklerinde, grafik olmayan bilgilere
karşılık gelen tapu sicil bilgileri de Tapu Sicil Müdürlüklerinde bulunur.
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Kent bilgi sisteminde mülkiyete ilişkin temel parsel bilgilerinin de bulunması gerekir. KBS
temel altlığını oluşturacak parsel bazındaki sayısal bilgiler mevcut değil ise öncelikle sayısal
haritalar oluşturulmalıdır. Bu amaçla, sayısal kadastral harita üretimi için, mevcut arşiv bilgilerinin
bilgisayar ortamına aktarılması yaklaşımı seçilmelidir. Kadastro müdürlüklerinin arşivinde sayısal
harita üretimine altlık olacak şekilde çeşitli dokümanlar (prizmatik ölçü krokisi, kutupsal ölçü
krokisi, mira okumaları, röperler, poligon, nirengi hesapları vs) bulunmaktadır. Bu bilgiler
içerisinde özellikle güncelliğini koruyan bilgiler kullanılmalı ya da bilginin pafta-arazi ilişkisinin
doğru olup olmadığı denetlenmelidir. Aksi halde, kontrolsüz yapılacak sayısallaştırma neticesinde
kadastro paftalarının hukuken geçerliliği olmaz. KBS oluşturmaya çalışan yerel yönetimler
mülkiyet bilgilerini genelde kadastro müdürlüklerinden edinerek sayısallaştırma yoluna
gitmektedirler. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmayan bilgilerin
mülkiyet analizlerinden ziyade daha sonra sadece planlama amaçlı kullanıldığı görülmektedir.
Oysa kadastro teşkilatlarıyla ortak protokoller kapsamında geçerliliği esas olacak mülkiyet
verilerinin sağlanması gerekmektedir.
Kadastro müdürlüklerinde astrolon, alüminyum, muşamba, karton, diazo vb. çeşitli
altlıklar üzerinde bulunan kadastral haritaların yıpranması ve üzerine değişiklilerin işlenmesi gibi
nedenlerle bazı paftalar kullanılamaz hale gelmiştir. Bu şekildeki yıpranmış paftaların
sayısallaştırıp veritabanında kullanılması uygun değildir. Bunun yanında hiçbir kontrol noktası ve
koordinat birliği olmayan grafik paftaların sayısal hale getirilmesi çoğu zaman boşa harcanan
emek olmaktadır. Böyle durumlarda yenileme yapmak veya imar planı uygulamaları sonucunda
yeni haritalar üretmek daha kalıcı bir çözüm olacaktır. Bu tür problemlerin ortadan kaldırılması
için en etkin çözüm yolu olarak “2. Kadastro” önerilmekle birlikte, 3402 sayılı Kadastro Kanunu
mevzuat açısından buna izin vermemektedir.

Sayısal kadastral altlıkların oluşturulmasındaki sorunlar
Ülkemizde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir belediyelerinde olmak üzere
birçok kentte başlatılan ve halen devam eden kent bilgi sistemi oluşturma çalışmalarının temeline
inildiğinde genel olarak problemlerin başında mülkiyet verilerinin sisteme aktarılması
gelmektedir. Tescile Konu Olan Harita Ve Planların Yapımı Yönetmeliği gereği ülke koordinat
sisteminde sayısal kadastral altlıkların oluşturulması esastır. Ancak sayısal altlıkların ülke
sisteminde oluşturulmasında önemli sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazıları;
 Farklı ölçeklerde, farklı koordinat sistemlerinde, farklı yöntemlerle ve değişik zaman
dilimlerinde haritaya dayalı bilgilerin üretilmesi,
 İlk kadastro sonucu oluşturulmuş altıkların uygulanabilirliği noktasında jeodezik temel ağın
yetersizliği ve güncelliğinin sağlanamamış olması,
 Sayısal kadastral altlıkların oluşturulmasında pafta-orijinal ölçü değeri- zemin üçlüsünden
hangisinin teknik ve yasal anlamda tercih edilebileceği,
 Kadastral paftaların yetersizliği ve ilk tespit anından günümüze kadar altlıkların güncel
olmaması,
 Arşiv verilerinin dağınıklığı, yetersizliği ve karmaşıklığı,
 Kadastro teşkilat yapısında son teknolojik gelişmeler ışığında yeni kurumsal yapılanma
ihtiyacının doğması, sayılabilir.

C.2 Personel organizasyonu
Büyük yatırımlar neticesinde oluşturulacak bir KBS sisteminin, tecrübeli ve sorumluluk
bilincinde olan personel tarafından kullanılması ve korunması sistemin yaşatılması açısından
ayrıca büyük önem taşımaktadır. Yazılım, donanım ve veri tabanı yönetimi gibi teknik problemler
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ortaya çıktığında bunların mutlak suretle sağlıklı bir şekilde giderilmesi gerekir. Bu nedenle,
personel temini, eğitimi ve organizasyonu, bilgi sistemi projesi içerisinde önemli bir yer
tutmaktadır. Personel organizasyonu hakkında daha geniş bilgi için Bknz. Bölüm 7.8.

6.3. KBS Kullanıcı Ortamları
Komple bir sisteminin kullanıcıları farklı seviyelerde KBS bilgisi ve ihtiyaçlarına sahip
olmalıdır. Ancak, kullanıcıların tümü genel altlık haritalara, paylaşımlı veri katmanlarına ve
paylaşımlı öznitelik bilgilerine erişebilmelidir. Genelde KBS ortamlarının sınıflandırması için beş
temel farklı kullanıcı seviyesi mevcuttur.
a. Sistem Seviyesi
Sistem seviyesinde, uzman personel merkezi veya dağınık yapıdaki sunumcular üzerinde
sistem ve veritabanı yönetim fonksiyonlarını gerçekleştireceklerdir. Sunumcu tipleri, veritabanı
sunumcuları, uygulama yazılımları sunumcuları ve haberleşme sunumcularıdır. Sistem
seviyesinde her çekirdek birimde 1-3 arası kişi bulunmalıdır. Bu kullanıcılar veritabanı,
uygulamalar ve haberleşme sunumcularının yönetiminden sorumlu olurlar. Büyük veri ve sistem
kaynakları bulunan öncelikli kullanıcı birimler de sistem seviyesi kullanıcılar bulundurur. Sistem
seviyesi kullanıcı fonksiyonlarından bazıları; Sistem yönetimi, Veritabanı yönetimi, KBS
uygulamaları geliştirme sayılabilir.
b. Profesyonel Seviye
Profesyonel seviyede, asıl görevi KBS veritabanını güncelleştirmek ve yönetmek olan
KBS uzmanları tarafından yüksek-teknoloji iş istasyonları kullanılacaktır. Profesyonel-seviye
kullanıcılar ayrıca birimlerdeki kullanıcıları, gelişkin, özel amaçlı analizlerle destekler.
Her bir birimde sınırlı sayıda kullanıcı profesyonel seviye sistemlere ihtiyaç duyar. Bu
sistemler tecrübeli KBS operatörleri ve programcıları tarafından kullanılır. Profesyonel seviye
sistem fonksiyonlarından bazıları:








Lokal veri setlerinin veritabanı yönetimi
Öncelikli KBS veri katmanları veri giriş, düzeltme ve kalite kontrolü
KBS uygulamaları geliştirme
Kapsamlı analitik modeller
Kompleks veritabanı sorgulamaları
Kompleks mekansal sorgulamalar
Kompleks görüntüleme ve raporlama ürünleri

Profesyonel seviye sistemler, yoğun KBS kullanımı ve veri yönetimi sorumlulukları
nedeniyle, çoğunlukla çekirdek birimlerde bulunurlar. Bu sistemler, çekirdek birimlerin geniş
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tam fonksiyonel KBS ürünleri üzerine kurulmalıdır.
Öncelikli kullanıcı birimlerden bazıları, veri kaynaklarını yönetmek ve özel analitik uygulamalar
gerçekleştirebilmek için profesyonel seviye sistemlere ihtiyaç duyar.
c. Masaüstü Seviye
Masaüstü seviyede, asli görevleri KBS fonksiyonları olmayan ancak KBS uygulamalarını
kendi günlük işlerini gerçekleştirmede kullanan kullanıcılar için uygulamalar sağlanır. Sağlanan
uygulamalara ilave olarak, masaüstü-seviye kullanıcılar sorgulama, analiz ve görüntüleme
fonksiyonları da kullanır. Masaüstü seviyede veri düzenleme/değiştirme ya hiç yok ya da çok
azdır. Masaüstü seviyede, kullanıcının işine yönelik tablosal verinin girilmesi ve bu verinin
mekansal veri ile bağlanması gerçekleştirilebilir.
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Masaüstü seviye sistemler genellikle öncelikli kullanıcı birimlerce ve çekirdek birimler
içinde asli görevi veri giriş ve yönetimi olmayan personelce kullanılan sistemlerdir. Bu çeşit
sistemler her kullanıcı birimde bulunabilir ve genellikle profesyonel ve teknik personel tarafından
birimlerinin günlük işlerini desteklemek için kullanılır. Masaüstü seviye sistemlerin fonksiyonları:





Birim aktiviteleri için standart ve detaylı sorgulama, rapor ve harita çıktıları hazırlama
Birim aktiviteleri için konumsal analitik işlemleri gerçekleştirme
Birim verileri üzerinde kısıtlı veri güncelleme
Veritabanı sorgulama

d. Günlük Seviye
Günlük seviyede, KBS sistem fonksiyonlarını nadir olarak kullanan, mekansal sorgulama
ve veritabanı erişiminde bulunan ve asli görevleri KBS olmayan kullanıcılara özel uygulamalar
sağlanır. Uygulamalar çok özel veritabanı sorgulamalarını gerçekleştirebilecek şekilde
yapılandırılır. Bu seviyede veri giriş, düzeltme, kapsamlı sorgulama ve görüntüleme fonksiyonları
olmaz. Erişim Intranet ortamında bir browser kullanarak veya istemci/sunumcu ortamda
gerçekleşir. Günlük seviye sistemler, çekirdek ve öncelikli kullanıcı birimlerde kullanılacak düşük
kapsamlı gereksinimleri karşılayan sistemlerdir. Tipik kullanıcılar arasında, üst düzey yöneticiler,
sistem yöneticileri ve veri yönetimi görevi olmayan diğer kullanıcılardır. Günlük seviye
sistemlerin fonksiyonları:







Veriye sadece okuma modunda erişim
Menü ve mouse desteği
Birim aktiviteleri için standart sorgulamalar, raporlar, grafikler ve harita çıktılar
Programlı analitik operasyonlar
Programlı konumsal sorgulamalar
Programlı veritabanı sorgulamaları

e. Halk Seviyesi
Halk seviyesinde, bilgilere ve veritabanına erişim Internet üzerinden sağlanır.
Uygulamalar sadece özelleştirilmiş bir takım sorgulamalara izin verecek, birimlerin veritabanları
koruyucu duvar (firewall)’lar veya özel koruma prosedürleri tarafından korunacaktır.
Halk seviyesi sistemler, belirli bilgilere Internet üzerinden erişime izin veren, günlük
seviye sistemlerin kısıtlanmış bir versiyonudur. Halk seviyesi sistemlerin fonksiyonları:





Veriye sadece okuyucu olarak erişim
Menü ve mouse desteği, kolay kullanıcı arayüzü
Programlı konumsal sorgulamalar
Programlı veritabanı sorgulamaları
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KBS projelerinin yönetiminde önemli işlem adımlarından biri de proje
yönetimidir. Bu bölümde projenin yönetiminde ne tür donanım yapısına ihityaç olacağı,
hangi veri katmanlarının kullanılacağı ve personel organizasyonunun nasıl yapılacağı
bilgileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) KBS prejesinin donanım yapısı nasıl olmalıdır?
2) KBS projelerinde haritalar nasıl sınıflandırılabilir?
3) Kamu kurum ve kuruluşlarından ne tür veriler sağlanır?
4) Veri fonksiyon matrisi nedir?
5) KBS projesinde hairtalar sisteme nasıl aktarılır?
6) KBS de temel harita altlıkları hangileridir?
7) KBS de katman yapısı ne anlam ifade eder?
8) KBS projesinde konumsal veriler kaç çeşit veri yapısı ile temsil edilebilir?
9) KBS projelerinde mülkiyet verisi neden önemlidir?
10) Sayısal kadastral altlıklarda ne tür sorunlar vardır?

Cevaplar
1) KBS donanım yapısı, yerel yönetimlerdeki yapılanma ve koordinasyon, KBS’den
amaçlanan hizmetlerde kullanılacak yazılım paketi özellikleri dikkate alınarak
oluşturulmalıdır. Buna göre; sistem merkezinde veri tabanı, işletim sistemi ve diğer
yazılımların yüklü olduğu ana server ler, bunların yerel yönetim birimlerindeki
kullanıcı ve ağ sistemi ile bağlantılarını mümkün kılan router, modem ve yerel ağ
bağlantıları, ağ yönetim konsolu; birimlerde ise KBS kullanım ihtiyaçlarına göre
donanım yapısının değişiklik arz ettiği merkezle bağlantıyı sağlayan server-routermodem bağlantıları, KBS kullanıcıları ve işlemcileri (PC, workstation), veri
hazırlama ve izleme, veri tabanına bilgi aktarılması, buradan istenilen bilgilerin
yüklenmesi ve üzerinde işlem yapılmasını sağlayan, birim çalışmalarının amacına
uygun özel yazılım paketlerinin yüklü olduğu server’ler ve çevre donanım birimleri
(yazıcı, çizici, tarayıcı, dış hafıza birimleri, vb) bulunmalıdır. Seçilecek tüm dahili
ve harici donanımlar, sistemin çalışmasından beklenilen hız ve verimliliği
sağlayacak yapıda olmalıdır.
2) Mevcut haritalar - Haritaların masraflı bir şekilde yeniden elde edilmesi yerine,
mevcut haritalardan yararlanma yoluna gidilir. Ancak bu haritaların ne derece
sağlıklı ve güvenilir oldukları mutlak suretle bir ön çalışma ile tespit edilmelidir.
Daha sonra sayısallaştırma veya tarama yöntemi ile harita bilgileri bilgisayar
ortamına aktarılır.
Yeni haritalar - İhtiyaç duyulan ancak halihazırda mevcut olmayan
haritaların yeniden üretilmesi için gerekli ölçü değerlerinden yararlanılır veya
bilgisayara doğrudan bağlantı ile gerekli konum verilerinin transferi gerçekleştirilir.
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Özellikle, yazılı koordinat bilgilerinden veya ölçü değerleri ile hava fotoğraflarından
yararlanılır.
Sayısal haritalar - Birçok konumsal bilgi bugün artık sayısal ortamda
depolanmış şekilde mevcuttur. Bazı kurumlar bilgileri bilgisayar ortamına
işleyebilmektedir. Dolayısıyla bu tür konuma dayalı bilgilerin, kurulacak sisteme
transferi mümkündür. Genellikle hazır vaziyetteki veri tabanları buna imkan verecek
niteliktedirler.
3) Farklı kurum ve kuurluşlardan mevcut veriler elde edilir. Mevcut olmayan veriler
ise veri toplama yöntemlerine göre elde edilir. Arazi kullanımı, bitki örtüsü,
demografik yapı, sınır, kadastro, imar, hali hazır, altyapı, ulaşım, topografya vb.
veriler kurumlardan elde edilir.
4) V/F matrisi aynı verilerin farklı kurumlar tarafından üretilmesi sonucu ortaya
çıkacak olası karmaşa ya da sorunların izlenmesi için oluşturulur. Bu matriste hangi
veri hangi kuurm tarafından üretilmiş, rahatça tespit edilebilir.
5) Haritalar, üretim amaçlarına ve içerdikleri konuya göre faklı bilgilere sahiptirler. Bu
bilgilerin tamamının bilgi teknolojisi içerisinde değerlendirilmesi ve belirlenen
hedeflere ulaşmada kullanılmasının sağlanması gerekir. Haritaların sadece kısa
vadeli veya sırf son teknoloji ile kaliteli baskı yapmak için bilgisayar ortamına
aktarılması ekonomik bir yaklaşım değildir. Coğrafi bilgi sistemi felsefesi
kapsamında, harita bilgilerini sadece görselliğe yönelik çıktı almak için sayısal
ortama aktarmak değil, bu bilgileri bir bilgi sisteminin diğer elemanlarından olan
sözel veriler ile entegre ederek çeşitli analiz ve sentezler yapabilmektir. Bu nedenle
harita bilgilerinin tamamı yerine, bilgi sisteminin hedefine yönelik olarak, gerekli
harita verilerinin kent bilgi sistemine aktarımı sağlanmalıdır. Bu amaçla
oluşturulacak bir kent bilgi sisteminde başlangıçta kullanılması muhtemel temel
haritaları yandaki gibi düşünmek mümkündür.
6) Halihazır haritalar, İmar haritaları, Kadastral haritalar, Altyapı haritaları (Su ve
kanalizasyon şebekesi, Elektrik şebekesi, Telefon hatları, Doğalgaz şebekesi,
Kablolu TV şebekesi, Diğer boru hatları)
Halihazır haritalar
7) Kent bilgi sisteminde tüm harita verileri, veri tabanı tasarımına göre farklı
katmanlarda tutulmalıdır. Bu tasarımın yapılmasında temel mantık; objenin özellik
tipinin ne olarak tutulması gerektiğine karar vermek ve kullanım amacına bağlı
olarak doğru objeleri bir arada bulundurmaktır. Bu nedenle, veritabanı tasarımı
büyük önem taşımaktadır. Çünkü haritalar kullanılarak yapılacak olan tüm
uygulama yazılımlarının, ağ analizlerinin, sorgulama boyutlarını veri tabanı tasarımı
oluşturmaktadır. KBS de her bir veri seti, bir veri katmanını ifade eder.
8) KBS projelerinde konumsal veriler, üç veri yapısı ile ifade edilebilir. Alan, çizgi ve
nokta özelliğinde saklanacak harita bilgileri farklı katmanlarda tutulur.
9) Mülkiyetin temel bileşenleri kadastro ve tapu sicil bilgileridir. Kadastro, konumu ile
belli olan taşınmazların grafik bilgilerini; tapu sicil ise, konumu ile belli olan
taşınmazların sahipleri, hak ve yükümlülükleri, kullanım türleri, toprak değerleri vb
grafik olmayan diğer bilgileri içerir. Kent bilgi sisteminde mülkiyete ilişkin temel
parsel bilgilerinin de bulunması gerekir. KBS temel altlığını oluşturacak parsel
bazındaki sayısal bilgiler mevcut değil ise öncelikle sayısal haritalar
oluşturulmalıdır. Bu amaçla, sayısal kadastral harita üretimi için, mevcut arşiv
bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması yaklaşımı seçilmelidir.
10) Farklı ölçeklerde, farklı koordinat sistemlerinde, farklı yöntemlerle ve değişik
zaman dilimlerinde haritaya dayalı bilgilerin üretilmesi,
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İlk kadastro sonucu oluşturulmuş altıkların uygulanabilirliği noktasında
jeodezik temel ağın yetersizliği ve güncelliğinin sağlanamamış olması,
Sayısal kadastral altlıkların oluşturulmasında pafta-orijinal ölçü değerizemin üçlüsünden hangisinin teknik ve yasal anlamda tercih edilebileceği,
Kadastral paftaların yetersizliği ve ilk tespit anından günümüze kadar
altlıkların güncel olmaması,
Arşiv verilerinin dağınıklığı, yetersizliği ve karmaşıklığı,
Kadastro teşkilat yapısında son teknolojik gelişmeler ışığında yeni kurumsal
yapılanma ihtiyacının doğması, sayılabilir.
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7. KBS SÜRECİNDE NUMARATAJ İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Numarataj işleminin KBS de ki öneminin belirlenmesi
Numratajla ilgili mevzuatın incelenmesi
Numarataj işleminde güncellemenin önemi
Adres formatında standardizasyondan kaynaklanan sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Numarataj nedir?
2) Numarataj işlemlerinde yasal dayanak nedir?
3) Nüfus Hizmetlari kanunun temel amacı nedir?
4) Ulusal adres veritabanı ne anlam ifade eder?
5) Adres bileşenlerinin kodlarla temsil edilmesi KBS için neden önemlidir?
6) Numarataj çalışmalarında temel sorunlar nelerdir?
7) Numarataj çalışmalarında güncelleme neden önemlidir?
8) Numarataj çalışmasında tahsis numarası nedir?
9) Numarataj çalışmalarında altlık haritalar neden önemlidir?
10) KBS için numarataj neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Numaratajın
KBS
projesindeki
önemi Sözel bilgi
öğrenilecek
Numarataj
çalışmalarında
sürekliliğin sağlanmasının
Numaratajda güncellemenin
KBS projelerinin etkinliği Sözel bilgi
önemi
için neden önemli olduğu
öğrenilecek
Adres
verisinin
Standart adres formatına olan standartlaştırılmasına
Sözel bilgi
numarataj
çalımalarının
gereksinim
önemi öğrenilecek
Numaratajın önemi
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Anahtar Kavramlar
•

Numarataj

•

KBS

•

Adres

•

ABS
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Giriş
Bu çalışmada ağırlıklı olarak numarataj işleminin önemi ve karşılaşılan problemler
üzerinde durulmuştur. Numaratajla ilgili mevcut yasal mevzuat incelenmiş ve karşılaşılan
sorunlar göz önüne alınarak ihtiyaçlar araştırılmıştır. Maliyet açısından külfetli olan
numaralama çalışmalarının periyodik zaman aralıklarında tekrar yapılmasından ziyade,
güncelleme yoluyla sürekliliğinin sağlanması üzerinde durulmuş ve bunun için nasıl bir yöntem
izlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan çalışmada; ülkemizde adres standardının
olmayışından kaynaklanan sorunlar ve bilgi sistemlerinin işleyişi ile ilgili gereksinimler ortaya
koyulmuştur. Standart bir adres formatının belirlenmesi için 40 ülkenin adres formatı
incelenmiştir. Özellikle AB ne geçişte bir uyum sürecine giren ülkemiz için, bu ülkelerin
kullandığı adres formatı standart olarak belirlenmiştir. Bütün bu çalışmaların gerçeği
yansıtması açısından uygulamalı bir örnek gerçekleştirilmiştir. Uygulama Trabzon – Pelitli
Belediyesinde yapılmış ve 1602 adet yapıyı (397 hektar) kapsamıştır. Mevcut numarataj sistemi
incelenmiş, yönetmeliğe göre hatalar düzeltilmiş, güncelleme eksiklikleri giderilmiş ve sistem
yenilenmiştir. Numaratajla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra Pelitli Belediyesi Adres Bilgi
Sistemi oluşturulmuş, sistem üzerinde kontrol amaçlı sorgulama ve analizler yapılmıştır. Bu
çalışma sürecinde numarataj işlemindeki problemler net olarak ortaya koyulmuş ve yasal
mevzuattan güncellemeye kadar bütün işlem adımlarında gerçekçi çözüm önerileri
sunulmuştur.
Yerel idarelerin hizmetlerinin daha iyi yapabilmeleri, sorumluluklarını yerine
getirebilmeleri için günümüz şartlarında bilgi sistemlerine duydukları ihtiyaç kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Bu sistemlerde kent ve kentliye ait veriler ilgili kurumlar tarafından toplanıp,
istenildiğinde ulaşılmak üzere belirli bir disiplin altında bilgisayar ortamında depo
edilmektedir. Bu sayede bir veya birden fazla kurum ilgili veriyi değerlendirip sonuca kısa
sürede ulaşmakta ve bilgiye kolayca hakim olmaktadır. Kent bilgi sistemlerinde, mevcut
durumun ortaya koyulmasının yanında, karar verici konumunda olan yöneticilerin her durumda
kullanması gereken, büyüyen ve değişen kentle birlikte sürekli güncellenen mekanizmalar
oluşturulmaktadır. Çalışmanın temel amacı; bu mekanizmaların ilişkilendirilmesi suretiyle
tasarlanacak kent bilgi sistemleri için, sağlam bir numarataj sistemi üzerine kurulmuş adres
bilgi sistemlerinin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde uygulanan numarataj
yönetmeliği incelenmiş, eksiklikleri belirlenmiş, uygulamada karşılaşılan sorunlar tespit
edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Sonuçların ülke geneline yansıtılabilmesi ve gerçekçi çözüm
önerileri sunulabilmesi için çalışmanın uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda Trabzon İli, Pelitli beldesinin numarataj çalışmaları incelenmiş ve eksiklikler ortaya
koyulmuştur. Bunun sonunda Pelitli belediyesi için numarataj sistemini aşan adres bilgi sistemi
kurulması amaçlanmıştır.
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7.1. Numarataj İşleminin KBS’deki Öneminin Belirlenmesi
Bilgi sistemleri açısından önemi
Yerel yönetimler son zamanlarda optimum hizmet sağlamak amacıyla kent bilgi
sistemlerini gündemlerine almaktadırlar. Bu sistemlerden yararlanarak ihtiyaç duydukları
bilgiye zaman harcamadan ve doğru olarak ulaşmayı hedeflemektedirler. Yerel yönetimler
açısından böyle bir bilgi sistemi düşünüldüğünde gerek gelir kayıplarının önlenmesi gerekse
kentleşmenin takibi açısından kentliye ve taşınmazlara ait adres veri tabanlarının oluşturulması
gerekmektedir. Kent için adres envanterinin oluşturulması ise yerel yönetimlerin
sorumluluğunda olan numarataj işleminin eksiksiz olarak yapılmasına bağlıdır. Böylece adres
formatını oluşturan iki temel bileşen (sokak ismi, kapı numarası) doğru olarak tespit edilecek
ve adres veri tabanları doğru olarak dizayn edilecektir.

Adres Bileşeni Olarak Önemi
Ülkemizde standart adres formatının kullanılmaması posta ile yapılan yazışmaların
sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde başlıca problem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle su
ihbarnameleri, telefon ve elektrik faturaları, ceza makbuzları ve icra kağıtları gibi direkt tebliğ
gerektiren evrakların yerine doğru olarak ve zamanında ulaşmasında olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir.
Ülkemizde emlak vergisi için metrekare birim fiyatları cadde yada sokak bazında
belirlenmektedir. Yani numarataj çalışmalarının sağlıklı yapılmış olması vergilerin eksiksiz
toplanması açısından da önemlidir. Taşınmazın adresinin iyi belirlenmesi, beyannamelerde ki
karışıklıkları ortadan kaldıracaktır.
Adreslerde bina numarası ve sokak ismi olmazsa olmaz şartı gerektirir. Bu iki bileşen
olmadan bir adres tanımlamak ve bu adrese göre ileti göndermek mümkün değildir. Diğer
taraftan bu bileşenlerde kendi arasında bir bütünlük arz etmektedir. Yani sokak olmadan bina
numarası yada bina numaraları olmadan sokak isimleri adres içinde bir anlam ifade etmez.

7.2. Numaratajla İlgili Mevzuatın İncelenmesi
10.04.1927 Tarih ve 1003 sayılı “Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi
Hakkında Kanun” ile içinde yaşayan insan olup olmadığına, tahsis şekline, imar ruhsatı ve
kullanma izni durumuna bakılmaksızın her binaya numara verilmesi ve yine aynı kanun ile
sokaklara ad ya da numara verilmesi mecburi kılınmıştır.
14.04.1930 tarih ve 1580 sayılı “Belediye “Kanunu” ile yerleşim yerlerindeki cadde,
sokak isimlendirme, binalara kapı numarası verme gibi görevlerin yerine getirilmesi belediye
teşkilatı bulunan yerlerde Belediye Başkanları, Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde Vali
veya Kaymakam tarafından tayin edilen memurlar tarafından yapılmaktadır. Yine 27.06.1984
tarih ve 3030 sayılı “Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu” ile bu görev Büyük Şehir Belediye
Başkanlıklarına verilmiştir. 1003 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden 21 Mart 1963 tarih
ve 11361 sayılı resmi gazetede “Numaralama Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Bu yönetmelikte ne
tür binalara numara verileceği, isim verilecek sokakların hangi şartları sağlaması gerektiği, bu
sokaklara nasıl isim verileceği ve hangi durumlarda numara verilebileceği, numara ve isimlerin
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nasıl levhalandırılacağı, sorumluluğun kime ait olduğu ve binalar numaralandırılırken hangi
standartlara uyulacağı açıkça belirtilmiştir.
1927 tarihli yasa ve 1963 tarihli yönetmeliğe dayalı olarak yürütülen numarataj
çalışmalarına gereken önemin verildiği söylenemez. Ayrıca numaralama yönetmeliği;
kentleşmenin bugün ulaştığı boyutları, önemi ve anlamı, belediyelerin kazandıkları önemi,
1965 tarihli kat mülkiyeti yasasının getirdiği düzeni, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin
sunduğu olanakları da kucaklayamamaktadır. Yerel idarelerin numarataj sisteminden çok, adres
tabanlı bilgi sistemlerine duydukları ihtiyaç kaçınılmazdır. Numarataj kavramını aşan, “adres
bilgi sistemini” hedefleyen, bilgi teknolojileri kullanımını mutlaka içeren, grafik ve sözel bilgi
bütünleşmesini sistemleştiren bir mevzuata gereksinme vardır.
Nitekim 2006 yılında çıkarılan Nüfus kanunu ve akabinde çıkarılan numarataj
yönetmeliği ile yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar kısmen giderilmeye çalışılmıştır.

7.3. Numarataj İşleminde Güncellemenin Önemi
Amerika ve Avrupa kıtasın da olduğu gibi nüfus sayımının posta yolu ile
yapılamamasının ve böylece ülkenin trilyonlarca zarara uğramasının (1997 sayımı 14 trilyon
TL., 2000 sayımı 40 trilyon TL.) sorumlusu olarak, numaralandırma ile ilgili görevini tam
olarak yerine getiremeyen belediyeler gösterilmektedir. Bunun yanı sıra 2000 yılında yeniden
yapılan numaralandırma çalışmalarında ise devletin harcadığı paranın 4 trilyon 540 milyar lira
olduğu belirtilmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni bir nüfus sayımı için yeniden
numarataj bilgisinin güncel hali istendiğinde bu sistemler yeni baştan oluşturulacak ve ülke
ekonomisi için yeni külfetler ortaya çıkacaktır. Oysaki güncelleme işleminin altlık haritalar
üzerinde anında yapılması, formların güncel tutulması ve periyodik zaman aralıklarında araziye
yansıtılması bu problemi ortadan kaldıracaktır. Bu sebeplerden dolayı numarataj krokilerinin
temini, arazide yapılan değişikliklerin tam olarak tespiti ve sağlam bir altyapı için hali hazır
haritaların güncellenmesi yada yeniden yapılması önem arz eder. Belediyelerin ilgili
birimlerine herhangi bir işlem için (ruhsat, yapı kullanma, su aboneliği, iş yeri açma, vs.)
başvuru yapanlardan, evrakları arasında numarataj belgesi isteme zorunluluğu getirilmesi,
değişikliklerin daha iyi takip edilmesini ve buna dayalı olarak güncellemenin daha iyi
yapılmasını da beraberinde getirecektir.

7.4. Adres Formatında Standardizasyondan Kaynaklanan Sorunlar
Bilişim derneği yöneticisi Abdullah KÖRNES tarafından 18. bilişim kurultayında;
ülkemizde “adreslerin tekrarlı tutulmasının maliyetinin 35 trilyon lira olduğu” belirtilmiştir.
(Rakamsal hesaplama, bilgi girişlerinin zamansal maliyetinin toplamı ve veri giriş
işletmenlerinin devlete mal oluşu korelasyonu şeklinde geliştirilmiştir. Varsayımın en temel
parametrelerinden birisi de ülkede yaşayan bir vatandaşın en az 10 devlet kurumu noktasında
adres bilgisinin sisteme girildiği kabulü olmuştur.). Yine ülkemizde adres kayıtlarının doğru
olarak tutulamamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, yada adres bileşenlerinin çok sık
değişmesinden ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden ekonomik kaybın trilyonlarca lira
olduğu belirtilmiştir. Gayri Safi Milli Hasılanın %33 ünü vergilerin oluşturduğu ülkemizde
tahsilat için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması yada hiç
ulaşmaması önemli bir gelir kaybına neden olmaktadır. Yerel idarelerin emlak ve çevre temizlik
vergileri ile kendilerine kaynak oluşturmaya çalıştıkları ülkemizde, adres eksiklikleri yanında
standart bir adres formatının kullanılmaması yani kurumların ve vatandaşların adresleri sürekli
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farklı formatlarda beyan etmeleri yerel idareler açısından da ekonomik olarak zarara neden
olmaktadır. Universal firması tarafından İstanbul’un altı ilçesinde yapılan “taşınmaz envanteri
oluşturma” başlığı altındaki çalışmalarda, taşınmazların %17 sine emlak, %23 üne de çevre
temizlik vergisi beyanı verilmediği görülmüştür. Gelir anlamındaki tüm bu eksik verilerin
parasal anlamdaki değeri, yıllık toplanan verginin %32 sine eşittir. Bu çalışmaya konu olan
Trabzon ili Pelitli beldesinde ise; taşınmazların %23 ünün emlak vergisi beyanlarının
yapılmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenlerden dolayı ülkemizde yaşanan adres karmaşasının bir an önce
çözümlenmesi ve adres formatının standart bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Böylece
tebliğe esas dokümanlar ilgilisine ulaşmakta gecikmeyecek, kurumlar arası işleyiş hızlanacak,
bilgi sistemleri için de işleyiş optimum olacaktır. Diğer taraftan AB ye girişte bir uyum süreci
yaşayan ülkemizde, üye ülkelerin kullandıkları ve hepsinde standart olan adres formatının
ülkemizde de kullanılması gereği ortaya çıkabilir. Bu durum karşısında hem ekonomik
kayıplara neden olmamak hem de zaman kaybetmemek için belirlenecek standart adres
formatının kullanıma geçirilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz için standart adres formatı belirlenmesi çalışmaları kapsamında 40 ülkenin
adres formatları incelenmiş ve bileşenlerin format içindeki sırasına göre bir tespit yapılmıştır.
Yabancı ülkelerin adres formatlarının incelenmesi ve yeni bir standardın ortaya konması
1.
(%) 2. (%) 3. (%) 4. (%) 5. (%) 6. (%) 7. (%) Yok
BİLEŞENLER
Bileşen Bileşen Bileşen Bileşen Bileşen Bileşen Bileşen (%)
Kurum,
Kuruluş,
Şirket İsmi
92
3
3
2
Bina Numarası ve
Bina İsmi
2
52
36
5
5
Sokak İsmi
36
52
5
5
2
Posta Kodu
7
5
61
10
17
Bölge, ilçe, şehir
5
22
51
5
17
İl, Vilayet
17
27
56
Ülke
6
42
52
-

Toplam (%)
100
100
100
100
100
100
100

Numarataj çalışmaları için günümüz teknolojilerini de kapsayan grafik ve sözel bilgi
ilişkilendirilmesini de içinde bulunduran bir mevzuata ihtiyaç vardır. Bu mevzuat oluşana
kadar, belediyelerin; sokakların adlandırılması ve binalara numara verilmesini, bunların yanı
sıra binalara ve yollara ilişkin öznitelik bilgilerini de kapsayacak şekilde bir adres bilgi sistemi
oluşturma zorunlulukları vardır. Çünkü bu sistemin oluşturulması ve taşınmazlarla
ilişkilendirilmesi, belediyelerin gündemine giren kent bilgi sistemleri için bir temel
oluşturacaktır. Bu sayede Avrupa Birliğine giriş için bir uyum sürecinde olan ülkemizde, hem
geriye dönüşün olmaması hem zaman hem de maddi açıdan olumsuzlukların yaşanmaması için
adres ile ilgili standartlar oluşturulmalıdır.
Emlak beyanlarının kalktığı ve belediyelerin yönetmek zorunda oldukları taşınmaz
varlıklarına, binalara ve parsellere erişim konusunun daha da önem kazandığı bugünlerde
taşınmaza ait envanterin tam olarak oluşturulması, vergi kaybını da sıfıra indirecek, güncel
veriler sayesinde, vatandaşa bırakılan beyanname doldurma işlemi doğrudan kurum tarafından
yapılabilecektir.
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Adres bileşenlerinde ilgili idare tarafından sık sık değişiklik yapılmamalıdır. Bu
durumun önüne geçilebilmesi ve yukarıda bahsedilen adreslerin tekrarlı kullanımından
kaynaklanan ekonomik külfetin ortadan kaldırılması için belirlenen standart adres formatının
kurumlar ve vatandaşlar arasında kullanılması sağlanmalı ve adres bileşenlerinin rakamlarla
ifade edildiği kodlu sistemlere geçilmesi gerekmektedir.
Yerel idarelerin sorumluluğunda olan numaralama işlemleri için ilgili personelin
istihdam edilmesi ve gerekli eğitimin verilmesi zorunluluğu vardır. Çünkü kente ve kentliye ait
her türlü envanterin oluşturulması ve böylece karar verme mekanizmasının doğru ve hızlı
hareket etmesinin sağlanabileceği sistemlerde temel adım taşınmazların adres kütüklerinin
oluşturulmasıdır.
Numarataj ile ilgili yapılan her türlü değişiklik ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında
bildirilmelidir. Yasal olarak zorunluluk arz eden adres beyanı muhtarlıklar tarafından kontrol
edilmeli ve böylece yer değiştirme durumlarında güncel veriler anında sistemlere aktarılmak
üzere hazır hale getirilmelidir.

125

Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Numaratajın Önemi, Gelişmiş Ülkelerde Numaralama Çalışmaları ve Kent
Yönetiminde ve KBS İçinde Adresin Önemi hakkında genel bilgi.
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Bölüm Soruları
1) Numarataj nedir?
2) Numarataj işlemlerinde yasal dayanak nedir?
3) Nüfus Hizmetlari kanunun temel amacı nedir?
4) Ulusal adres veritabanı ne anlam ifade eder?
5) Adres bileşenlerinin kodlarla temsil edilmesi KBS için neden önemlidir?
6) Numarataj çalışmalarında temel sorunlar nelerdir?
7) Numarataj çalışmalarında güncelleme neden önemlidir?
8) Numarataj çalışmasında tahsis numarası nedir?
9) Numarataj çalışmalarında altlık haritalar neden önemlidir?
10) KBS için numarataj neden önemlidir?

Cevaplar
1) Tanım 1- Yolların isimlendirilmesi ve binaların numaralandırılması işlemlerine
numarataj denilmektedir. Tanım 2- Günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız adres
verisinin temel bileşenlerini oluşturmak için, yasal mevzuat kapsamında yapılan
çalışmaların tümüne numarataj denilmektedir.
2) 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu” ve 31.07.2006 Tarih ve
26245 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin
Yönetmelik”
3) 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile, gündeme alınan
Numaralama ve Ulusal Adres Veritabanı Yönetmeliği, adres bilgilerinin oluşturulması,
veritabanlarında kaydedilmesi ve nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin
ilişkilendirilmesini amaçlamıştır.
4) Ulusal adres veritabanı kavramından vatandaşların adreslerinin tek bir veritabanında
toplanacağı ve kimlik paylaşım sistemi ile bu verilerin sunulacağı anlaşılmaktadır.
5) Kanunda mahalle, semt, meydan, vb. adres bileşenlerine isim veya numara
verilebileceği belirtilmiştir. Bileşenlerin kodlarla temsil edilmesi, bilgi teknolojilerinde
alfabetik karakterlerin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan sorunları gidermektedir.
Ancak kodlama sistemi ile ilgili net bir tanımlama mevcut değildir.
6) Kanun içinde, “diğer adres” ve “yerleşim yeri” adresi kavramları
Ulusal adres veritabanı ile oluşan “Merkezi veritabanı” riskleri
Numaralama tanımındaki “yalınlık” / teknolojiden yoksunluk
Adres Standardı Sorunu
Sabit tanıtım numaraları ile ortaya çıkacak karışıklık
Altlık harita kullanımı eksikliği
Tahsis haritası problemi
Adres haritaları eksikliği
AB Normlarına uyumsuzluk
Adres Değişikliği Sorunları
Güncelleme Problemleri
Numarataj Sistemi Kavramı Eksikliği
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7) Sistemin her defasında yeniden kurulması büyük ekonomik külfetler ve zaman
kayıplarını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda güncelleme hem sistemin etkin
çalışması ve hemde maliyetin azaltılması açısından önemlidir.
8) Tahsis numarası, bina olmayan arsalara olası yapılacak binalar için ayrılan/tahsis edilen
geçici numaralardır.
9) Numarataj çalışmalarında gerek sokak isimlerinin oluşturulmasında ve gerekse
numaraların verilmesinde çalışma bölgesine tamamen hakim olabilmek ve hata
yapmamak için altlık haritların kullnaılması önemlidir.
10) Numarataj KBS çalışmalarında ilk temel işlem adımıdır. Çünkü mülkiyet verisi ile kişi
verisini birbirine ilşkileyebilen tak bileşen olan adres verisininin temel belirleyicisidir.
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8. KBS’DE ADRES KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kent Yönetiminde ve KBS İçinde Adresin Önemi
8.2. Türkiye de Adres Problemleri
8.3. Gelişmiş Ülkelerde Adresleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Adres nedir?
2) Adres neden önemlidir?
3) Türkiye de adres problemleri nelerdir?
4) Adres Bilgi Sistemi nedir?
5) Kent bilgi sistemlerinin başlangıç noktası nedir?
6) Adres bilgi sistemi tek başına hangi süreçlerde kent yönetimine katkı sağlar?
7) Kent bilgi sistemlerinin en temel alt bilgi sistemi nedir?
8) Adres bilgi sistemlerinin doğru çalışması için en temel gereksinim nedir.
9) Adres bilgi sistemleri için ihtiyaçlar nelerdir?
10) Adres bilgi sistemlerinin yerel yönetimlere sağlayacağı avantajlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Adres
kavramının
numaratajla
bağlantısı
Kent Yönetiminde ve KBS
öğrenilecek ve numarataj Sözel bilgi
İçinde Adresin Önemi
KBS ilişkisini sağlamada
adresin önemi anlatılacaktır
Türkiye de adres problemleri
Türkiye
de
Adres
ile
iligli
bilgilendirme Sözel bilgi
Problemleri
sağlanacaktır
Gelişmiş ülkelerde adrsleme
Gelişmiş
Ülkelerde
sürecinin nasıl yönetildiği Sözel bilgi
Adresleme
öğretilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Adres, acil durum yönetimi
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Giriş
8.1. KBS’de Adres ve Adres Bilgi Sistemi İhtiyacı
Bilgi sistemlerinin temel amacı; tanımından da anlaşılacağı gibi, bilgiye kolayca erişip,
bilgiyi daha verimli kullanabilmektir (Star ve Estes, 1990). Önemli olan sistem için gerekli
bilgilerin doğru ve güncel halde toplanması, analiz edilmesi ve sunulmasıdır. Mevcut durum
incelendiğinde; bilgi sistemlerinin sadece yazılım ve donanıma dayalı bir araçmış gibi
gösterilmesi ve verilerin zaman içinde güncelliğini kaybetmesi, bu sistemlerin kurulması ve
işletilmesi aşamasında önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; gerekli
altyapı hazırlıkları yapılmadan kurulan kent bilgi sistemleri, sadece mevcut durumu gösteren
bir araç olmaktan öteye gidememektedir. Bu sistemler için önemli olan gerekli veri ve
güncelleme altyapısının başlangıçta hazırlanmasıdır.
Adres bilgi sistemleri için de benzer durum söz konusudur. Sistem için en önemli işlem
adımı doğru ve güncel verinin toplanmasıdır. Doğru ve güncel adres verisi ise özellikle yerel
yönetimlerin sorumluluğunda olan numarataj çalışmalarının sistematik ve güncel bir yapıda
oluşturulmasına bağlıdır. Çünkü adres verisinin temel bileşenleri bu çalışmalar ile
oluşturulmaktadır. Yani sistem için gerekli temel objeler bu çalışmalar ile tanımlanmakta ve
sistemle ilişkilendirilmektedir. Ülkemizde yapılan numarataj çalışmaları ile gelişmiş ülkelerde
yapılan numarataj ve adresleme çalışmaları karşılaştırıldığında, bu çalışmaların, adres bilgi
sistemleri içinde dijital formatlarda ve bir otomasyon süreci içinde yapılabilmesi çok önemli
bir süreç olarak görülmektedir.

Adres Bilgi Sistemlerinde Mevcut Durum
Ülkemizde, kullanılan adres formatları incelendiğinde standart bir sistemin olmadığı
görülmektedir. Adres bileşenlerinin çokluğu, numarataj çalışmalarının gerekli hassasiyette ve
doğru yapılamaması, kurumların kendi dokümanlarında bile aynı adres formatlarını
kullanmayışı ve adres bileşenlerinde yapılan değişikliklerden (yeni sokak açılması, yeni bina
numaraları vb..) adres verisini kullanan kurumların (Ek Tablo 1) haberdar olmayışı ülkemizde
bir adres karmaşasına yol açmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması; standart bir adres formatı
kullanılarak, numarataj sistemine dayalı adres tabanlı bilgi sistemlerinin oluşturulmasına
bağlıdır. Bu sistemlerin çalışma prensibi coğrafi detayın bir adres ile temsil edilmesine dayanır.
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Adres bilgisi coğrafi detayın harita üzerindeki konum bilgisidir. Veritabanlarında kayıtlı
adres bilgilerinin sorgulanabilmesi, adresle ilgili her türlü analizin yapılabilmesi; adres tabanlı
bilgi sistemlerinin tasarlanması ile mümkün olmaktadır (Yıldırım ve Yomralıoğlu, 2002).
Ülkemizde adres standardının olmamasından dolayı ya da standart adres formatının
kullanılmamasından dolayı problemler yaşanmaktadır. 18. bilişim kurultayında adreslerin
tekrarlı tutulmasının ülke ekonomisine maliyeti sadece 2001 yılı için 35 Trilyon TL. (52 milyon
$) olarak belirlenmiştir. Bu hesaplama bilgi girişlerinin zamansal maliyetinin toplamı ve veri
giriş işletmenlerinin devlete mal oluşu korelasyonu şeklinde geliştirilmiştir. Varsayımın en
temel parametrelerinden birisi de ülkemizde yaşayan bir vatandaşın en az 10 devlet kurumu
noktasında adres bilgisinin sisteme girildiği kabulü olmuştur. Ayrıca adres kayıtlarının doğru
olarak tutulamamasından, yanlış adres beyan edilmesinden ya da adres bileşenlerinin çok sık
değişmesinden ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden ekonomik kaybın trilyonlarca lira
olduğu belirtilmektedir (Körnes, 2002). Gayri Safi Milli Hasılanın %33 ünü vergilerin
oluşturduğu ülkemizde tahsilat için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle
geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması önemli bir gelir kaybına neden olmaktadır. Yerel idarelerin
emlak ve çevre temizlik vergileri ile kendilerine kaynak oluşturmak için yaptıkları çalışmalar,
adres eksiklikleri ve standart bir adres formatı kullanılmaması nedeniyle başarıya
ulaşamamaktadır. Universal firması tarafından İstanbul’un altı ilçesinde yapılan “taşınmaz
envanteri oluşturma” başlığı altındaki çalışmalarda, taşınmazların %17 sine emlak, %23 üne de
çevre temizlik vergisi beyanı verilmediği görülmüştür. Gelir anlamındaki tüm bu eksik verilerin
parasal anlamdaki değeri, yıllık toplanan verginin %32 sine eşittir. Bu oranlardan, tebligatların
ilgilisine ulaşamaması nedeniyle ortaya çıkabilecek ekonomik kaybın büyüklüğü net olarak
anlaşılmaktadır.

USPS (United States Postal Service) den yapılan açıklamada, yanlış adres
kullanımından dolayı yıllık 1.5 milyar dolar paranın boşa gittiği belirtilmiştir. Yıllık yaklaşık
5.4 milyar parça posta ya da toplam yıllık gönderilerin %3’ü yanlış adres dolayısıyla ABD’de
alıcısına ulaşamamaktadır. ABD’de adres ile ilgili gerekli otomasyon ve ulusal adres standardı
geliştirme çalışmalarına rağmen posta gönderilerinde yanlış ve eksik adres formatları
kullanılmaktadır (URL-3, 2000).
ABS üzerinde yapılan analiz ve sorgulamalar; zaman kazandırma, doğru karar verme,
problemlerin etkili ve hızlı çözümü açısından günümüzde önemli bir yere sahiptir. Teknolojik
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ilerlemelere paralel olarak, her şeyin daha iyisini elde etme dürtüsü beraberinde bu sistemlere
olan gereksinimi de artırmıştır. Bu sistemlerin oluşturulduktan sonra internet üzerinden son
kullanıcılara açılması artık günümüzde bir gereksinim olmuştur.
Kentsel fonksiyonların oluşmasında, her türlü altyapının hazırlanmasında temel veri
olan adresin yakın geçmişe kadar önemi ülkemizde net olarak anlaşılamamıştır. Kent
gelişiminin kontrol altında tutulması, çarpık kentleşmenin önlenmesi, vergi gelirlerinin
arttırılması, kurumlar arası işleyişin hızlanması ve bilgi sistemlerinin gündeme gelmesi gibi
gereksinimler ortaya çıktığında, adres verisinin ne kadar önemli bir araç olduğu anlaşılmıştır.

Gelişmiş ülkelerde çok önce başlayan adres bilgi sistemleri uygulamaları ülkemiz için
henüz yeni bir kavramdır. Bu sistemlerin oluşturulması için henüz yeni hazırlanmaya başlayan
alt yapı çalışmaları ile gündeme gelen adres bilgi sistemleri için henüz yasal bir düzenleme ile
standardizasyon getirilmesi gündeme gelmemiştir. Ülkemizde tam olarak oluşturulmuş bir
adres bilgi sistemi de mevcut değildir. Her ne kadar yerel yönetimlerin gündemine giren KBS
uygulamalarında, taşınmaz maliklerine ya da kullanıcılarına ait adres envanteri oluşturulup
sistemle ilişkilendirilmiş ise de, bunların tam anlamıyla adres bilgi sistemi gereksinimlerini
yerine getiren uygulamalar olduğunu söylemek mümkün değildir.

Özellikle 26.06.1973 tarih ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Yasası ile kontrol altına
alınan ve takip edilen konutlaşma hareketi, ilgili yasada değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı ile
haritalarla ilişkilendirilme zorunluluğu getirilmektedir. Bu tasarıya göre şehir, kasaba, köy ve
mezralardaki yerleşim bölgelerinin semt ve mahalle halinde bütün sokak ve caddelerle
ayrıntılarını gösteren krokilerin ilgili polis veya jandarma karakollarında bulundurulmaları
zorunlu hale getirilmektedir. Karakol bölgesinde oturanların yapacakları kimlik bildirimine
göre düzenlenen listeler bu krokilere işlenecek ve ikametgah durumuna göre polis ya da
jandarma tarafından güncellenecektir. Bu tasarıya göre oluşturulacak adres haritaları üzerine,
bütün vatandaşların ikametgah adresine göre kimlik bilgileri işlenecektir (URL-4, 2003).

Gelişmiş ülkelere bakıldığında, adres verisinin insan hayatı için çok etkili rol oynadığı
görüşünü benimseyen kent yöneticileri, doğru ve dinamik bir numarataj çalışmasına dayalı
olarak, konumsal bilgi ile adres verisinin ilişkilendirildiği ve üzerinde adres ile ilgili her türlü
sorgulama ve analizin yapılabildiği bağımsız adres bilgi sistemlerini oluşturmakta ve karar
verme mekanizmasını bu sistemler ile etkili hale getirmektedirler. Taşınmaz ve şahıs
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envanterlerinin, adres bileşenleri kullanılarak oluşturulan kodlar yardımıyla ilişkilendirildiği bu
sistemler, gelişmiş ülkelerde başlangıçta alt yapı hazırlanması açısından kurulmakta ve
kullanılmaktadır.

Adres Bilgi Sistemi İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Gerçek dünya da adresler; en yaygın olarak kullanılan en küçük birim tanımlayıcıdır.
Aynı zamanda bireyler ve mekanlar arasında ilişki kurmaya yarayan en önemli birimlerdir.
Adresler, özellik tanımlayıcı numaralar gibi (Pin no, Seri no, Tel no..vb.) diğer
tanımlayıcılardan daha kullanışlıdır (URL-5, 2000). Diğer taraftan adres, veri işlemede coğrafi
bilginin çok önemli olması nedeniyle ve CBS içinde uluslar arası bir tanımlayıcı olması
açısından; özelliklerin coğrafi konumlarının belirlenmesi işleminde ulusal ya da uluslar arası
bilgi altyapısı kurulmasında büyük bir öneme sahiptir (Barr, 2003).
Bilgi sistemleri, kurulmasından işletilmesine ve güncellenmesine kadar uzun ve
maliyetli bir süreç gerektirmektedir. Sistemin optimum işleyebilmesi için bu sürecin çok iyi
tasarlanması ve gerekli analizlerin başlangıçta yapılması gerekmektedir. Adres bilgi
sistemlerine olan gereksinim net olarak ortaya koyulduktan sonra, bu sistemlerin kurulması
aşamasında ne gibi ihtiyaçlarla karşılaşılacağının belirlenmesi ve ona göre bir iş akışı
izlenmelidir. Çünkü bu sistemler gerek süreç gerek iş gücü ve gerekse maliyet açısından çok
önemli sistemlerdir. İngiltere de yapılan bir çalışmada adres ve CBS ilişkisi araştırılmış ve bu
çalışmanın sonucunda e-devlet ve c-devlet (coğrafi-devlet) projelerinin hayata geçirilebilmesi
için adresleme sistemlerinin olmazsa olmaz şartı olduğu belirtilmiştir (Barr, 2003). Dolayısıyla
bu tür sistemlerin önemi doğrultusunda sistemin ihtiyaçları net olarak belirlenmeli ve pilot
bölge uygulaması ile yapı bütün alana yansıtılmalıdır. Adres bilgi sistemleri için ihtiyaçlar
sıralanacak olursa;
• Adres bilgi sistemleri için karar destek kurullarının oluşturulması,
• Gerekli yazılım, donanım ve ilgili personelin temin edilmesi,
• Haritalara bağlanmış ve dinamik yapıya kavuşturulmuş numarataj
sistemlerinin oluşturulması,
• Standart adres formatının geliştirilmesi,
• Adreslere karşılık gelen kod bilgilerinin oluşturulması,
• Altlık haritaların oluşturulması, yol ve taşınmaz katmanlarının
üretilmesi,
• Adres verilerinin arazi çalışmaları ile toplanması,
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• Adres bilgilerinin güncel tutulması için gerekli kurumsal düzenlemelerin
yapılması,
• Doğrudan adres verisi kullanan kurumların tespit edilmesi (Ek Tablo 1),
• Gereksinime göre sisteme link edilecek verilerin tespiti ve toplanması,

Bütün sistemler gibi adres bilgi sistemi için de temel şart, kurulduktan sonra
güncelliğinin sağlanmasıdır. Aksi halde bu sistemler yerleşim biriminde ki mevcut adres
yapısını göstermekten öteye gidemezler. Bu yüzden sistemin kurulması aşamasından sonra,
güncelleme işlemleri için gerekli organizasyonel yapı ivedi bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu
yapının mevcut yasal düzenlemelerle çalışmayacağı gerçeği ise yapılan uygulama sonucunda
net olarak belirlenmiştir. Her ne kadar son günlerde adres haritalarının oluşturulması
zorunluluğu getirilmekte ise de, gerekli altyapı hazırlanmadan böyle bir oluşum sürecine
girilmesi ve bu süreçte harita ile sözel verinin ilişkilendirilmesini göz ardı eden bir yapının
ortaya çıkması bu yasal mevzuat eksikliğinin ortadan kalkmasını engellemektedir.

8.2. Adres Kavramının Önemi
Hizmetlerin yerinden karşılanması ilkesi ile oluşturulan yerel yönetimlerin; bir belde ya
da kentte yaşayan halka en yakın yönetimler olmaları bakımından, yerel ortak ihtiyaçları en iyi
şekilde tespit ederek, optimum hizmet sağladıkları bilinmektedir (Öztürk, 1997). Bu
hizmetlerin yapılabilmesi ve kentlinin yaşam kalitesinin arttırılabilmesi bilgi sistemlerinin
kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu sistemler, karar verme mekanizmasını doğru ve hızlı
çalıştırmak, dolayısıyla da kentlinin yaşam standartlarını arttırmak eğilimindedir. Özellikle
ekonomik olarak bu sistemlerin kuruma getirdiği külfet, maliyet – kar analizi yapıldığında
gerekli altyapı hazırlanmak suretiyle geri kazanımı mümkün olmakta ve hatta kuruma karlı bir
yatırım olarak geri dönmektedir. Bu altyapının hazırlanması, başlangıçta adres verilerin doğru
ve güncel yapıda oluşturulması ve buna bağlı olarak adres bilgi sistemlerinin oluşturulmasına
bağlıdır. Kent bilgi sistemlerinden beklenen kazanımların elde edilmesi hatta sistemin verimli
bir şekilde çalışması için adres bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. ABS’lerin
belediyelere sağlayacağı avantajlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
• Nüfus sayımları daha kesin sonuçlar verecektir,
• Vergi gelirleri artacaktır,
• Kamusal denetim mekanizmasının etkin çalışacaktır,
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• Kent bilgi sistemleri daha dinamik bir yapıya sahip olacaktır,
• Acil servis birimlerinin hizmetleri hızlanacak, verim artacaktır,
• Dağıtım hizmetleri daha hızlı ve daha ekonomik yapılacaktır,
• Kentlinin adres değişiklikleri adres haritaları ile izlenecektir,
• Vatandaş – kurum arasındaki işlevsellik artacaktır,
• Araç takip sistemleri, wap, gprs gibi adrese dayalı teknolojik
uygulamalar daha etkili sonuçlar verecektir.

8.3. Dünya Ülkelerinde Adresleme Mevzuatının İncelenmesi
Ülkemizde adres verisinin altyapısını oluşturmak için yapılan numaralama
çalışmalarının dayandırıldığı yasal mevzuatın mevcut durumunu net olarak ortaya koyabilmek
için bazı kriterlerin belirgin olması gerekmektedir. Bu bağlamda, özellikle gelişmiş ülkelerden
olmaları dikkate alınan 50 kent ya da eyaletin numaralama ya da adresleme mevzuatları ayrıntılı
olarak incelenmiştir (Ek Tablo 3). Mevzuatın adı, yürürlüğe giriş tarihi, güncelleme tarihleri,
ne amaçla çıkarıldığı, (Gelişmiş ülkelerde numaralama ya da adresleme mevzuatının temel
amacı acil hizmet birimlerinin optimum işleyişini sağlamaktır.) kent ya da eyaletlerin adresleme
sistemleri, adres formatları, mevzuatın kapsamı, numaralama ya da adreslemede yetkili kurum
ve kuruluşlar, altlık harita kullanımı, CBS kullanımı ve yetki, adres değişikliği ile ilgili
kurumlar, değişiklik işleminde iş akış sırası, duyuru ya da ilanlar için süreler ve mevzuata aykırı
durumda uygulanacak cezai yaptırımlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Numaralama çalışmalarında temel amaç; insan hayatı ve insan sağlığı için gerekli adres
verisinin belirlenmesi olarak ortaya koyulduğu ve insan hayatı söz konusu olduğu için, gelişmiş
ülkelerde bu çalışmalarda bilgi teknolojileri ve ekonomik paylar en optimum düzeyde
kullanılmaktadır. Numaralama işlemleri özellikle CBS birimlerinde, CBS uzmanlarının
kontrollüğünde yapılmakta ve bu çalışmalara kentlerin gelişim sürecinde en etkili işlem adımı
olarak büyük önem verilmektedir.
Numaralama çalışmalarında, altlık olarak yol tabanlı haritaların oluşturulması temel
işlem adımı olarak görülmektedir. Bu haritalar dijital olarak hazırlandıktan sonra her türlü
verinin toplanması, veritabanlarının oluşturulması, sistemin işletilmesi için gerekli
ilişkilendirmelerin yapılması ilgili birim tarafından gerçekleştirilmekte ve dinamik numarataj
sistemleri ortaya çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde numaralama ya da adresleme ile ilgili olarak adres değişiklikleri
(sokak isimlerinin değiştirilmesi) rasgele yapılamamaktadır. Adres bileşenlerinin ilgili kurum
tarafından değiştirilmesi işlemi yasal mevzuatla bağlanmaktadır. Ayrıca adres değişikliklerinde
vatandaşın katılımı sağlanmakta, bu değişikliklerin vatandaş ve kurumlar tarafından
öğrenilebilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Değişiklikler bazı durumlarda yazılı
olarak, bazı durumlarda da üzerinde değişikliklerin gösterildiği küçük krokiler eşliğinde posta
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yoluyla adrese gönderilmektedir. Böylece adres değişikliklerine vatandaşın adapte olabilmesi
için bir uyum süreci de işletilmiş olmaktadır. Bunun yanında sürekli güncellenen dinamik adres
haritaları özellikle adres değişikliklerinin olduğu bölgelerde süreli olarak ilan edilmekte ve bazı
durumlarda basılı broşürler dağıtılmaktadır.
Adres verisine hayati değer veren ve numarataj işlemlerinin sadece numaralama ve
isimlendirme faaliyetlerinden ibaret görmeyen ülkelerde, gerek mevzuatı hazırlayan kurum
gerekse bu mevzuatı uygulayan kurum ya da kuruluşlar (gelişmiş ülkelerde adresleme
çalışmaları özel şirketler tarafından da uygulanabilmektedir) ve vatandaşlar için cezai
yaptırımlar uygulanmaktadır. Örneğin; İngiltere’nin Norwich kentinde 1993 yılında çıkarılan
numaralama yönetmeliğine uymayanlara cezai yaptırım uygulanarak; eğer acil hizmet
servislerinin olay yerine geç ulaşmasından dolayı maddi ya da manevi zarar doğarsa ve
vatandaşın numaralama ile ilgili gereksinimlerini yerine getirmediği tespit edilirse, bu zararın
karşılanması için mahkemelere başvurma hakları ellerinden alınmaktadır (URL-9, 1993).
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kent Yönetiminde ve KBS İçinde Adresin Önemi, Türkiye de Adres Problemleri ve
Gelişmiş Ülkelerde Adresleme hakkında genel bilgi.
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Bölüm Soruları
1)

Adres nedir?

2)

Adres neden önemlidir?

3)

Türkiye de adres problemleri nelerdir?

4)

Adres Bilgi Sistemi nedir?

5)

Kent bilgi sistemlerinin başlangıç noktası nedir?

6)

Adres bilgi sistemi tek başına hangi süreçlerde kent yönetimine katkı sağlar?

7)

Kent bilgi sistemlerinin en temel alt bilgi sistemi nedir?

8)

Adres bilgi sistemlerinin doğru çalışması için en temel gereksinim nedir.

9)

Adres bilgi sistemleri için ihtiyaçlar nelerdir?

10) Adres bilgi sistemlerinin yerel yönetimlere sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Cevaplar
1) Mekan verisi ile ilgili bütün varyasyonların en temel birimi adrestir. Kentsel, ticari,
endüstriyel, dinlenme ya da her ne amaçla olursa olsun herhangi bir toprak
parçasının temel tanımlayıcısıdır.
2) Mekan verisi ile ilgili bütün varyasyonların en temel birimi adrestir. Kentsel, ticari,
endüstriyel, dinlenme ya da her ne amaçla olursa olsun herhangi bir toprak
parçasının temel tanımlayıcısıdır. Ayrıca, mülkiyet ve kullanım hakkı gibi diğer
kriterlerle kıyaslandığında daha kalıcı ve daha yasal bir tanım olarak kabul
edilmektedir. Kamu yönetimi birimlerinin bir çoğunda adres, çeşitli veri
kaynaklarının bulunmasında tek kriter olarak belirlenmiştir
3) Türkiyede adres problemleri yüzünden taşınmazların %23’ünden çevre temizlik,
%17 sinden ise emlak vergisi tahsilatı yapılamamaktadır. Gayri safi milli hasılanın
%33 ünü vergilerin oluşturduğu ülkemizde tahsilat için gönderilen tebligatların
ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması ülke
ekonomisi açısından büyük bir problemdir.
4) Standart formattaki adres verisi ile yol ve bina gibi kente ait temel katmanların
ilişkilendirildiği, bu katmanlara ait öznitelik bilgileri ile veritabanlarının
oluşturulduğu, üzerinde gerekli sorgulama ve analizlerin yapılabildiği, kente ait
bütün adres envanterinin tutulduğu sistemdir.
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5) Kent bilgi sistemlerinin başlangıç noktası, adres bilgi sistemlerinin oluşturulmasıdır.
6) Nüfus sayımı, Vergi gelirleri, Kamusal denetim, Dinamik KBS, Acil servis
hizmetleri, Dağıtım hizmetleri, Adres değişiklikleri, Vatandaş – kurum işlevselliği
ATS, WAP, GPRS altlıkları
7) Kent bilgi sistemlerinin en temel alt bilgi sistemi adres bilgi sistemleridir.
8) Adres bilgi sistemlerinin doğru çalışması için en temel gereksinim doğru ve
güncel verinin toplanmasıdır.
9) Adres bilgi sistemleri için ihtiyaçlar sıralanacak olursa;
• Adres bilgi sistemleri için karar destek kurullarının oluşturulması,
• Gerekli yazılım, donanım ve ilgili personelin temin edilmesi,
• Haritalara bağlanmış ve dinamik yapıya kavuşturulmuş numarataj
sistemlerinin oluşturulması,
• Standart adres formatının geliştirilmesi,
• Adreslere karşılık gelen kod bilgilerinin oluşturulması,
• Altlık haritaların oluşturulması, yol ve taşınmaz katmanlarının üretilmesi,
• Adres verilerinin arazi çalışmaları ile toplanması,
• Adres bilgilerinin güncel tutulması için gerekli kurumsal düzenlemelerin
yapılması,
• Doğrudan adres verisi kullanan kurumların tespit edilmesi,
• Gereksinime göre sisteme link edilecek verilerin tespiti ve toplanması,
10) ABS’lerin belediyelere sağlayacağı avantajlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir;
• Nüfus sayımları daha kesin sonuçlar verecektir,
• Vergi gelirleri artacaktır,
• Kamusal denetim mekanizmasının etkin çalışacaktır,
• Kent bilgi sistemleri daha dinamik bir yapıya sahip olacaktır,
• Acil servis birimlerinin hizmetleri hızlanacak, verim artacaktır,
• Dağıtım hizmetleri daha hızlı ve daha ekonomik yapılacaktır,
• Kentlinin adres değişiklikleri adres haritaları ile izlenecektir,
• Vatandaş – kurum arasındaki işlevsellik artacaktır,
• Araç takip sistemleri, wap, gprs gibi adrese dayalı teknolojik
uygulamalar daha etkili sonuçlar verecektir.
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9. BÜTÜNCÜL PİLOT KBS ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

KBS Tasarımı
KBS İşlem Adımları
Kent Bilgi Sistemi Proje Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) KBS Tasarımı yapılırken hangi amaçların yerine getirilmesine dikkat edilmelidir?
2) Türkiye de KBS anlamında yaşanan temel sorunlar nelerdir?
3) KBS projesinde Teknik altyapı ve üstyapı tesisleri nelerdir?
4) KBS yapılırken hangi amaçlar yerine getirilmelidir?
5) KBS çalışmalarında karar destek kurulu nasıl oluşturulmalıdır?
6) KBS çalışmalarında hali hazır harita nasıl temin edilmelidir?
7) KBS çalışmalarında veritabanı tasarımı nedir?
8) KBS projesinde kurumsal yapının re-organizasyonu ne demektir?
9) KBS projesinde yazılım seçimi için nelere dikkat edilmelidir?
10) KBS projelerinde ilgili kurumlarla veri değişim/paylaşım protokollerine neden ihtiyaç
duyulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

KBS işlem adımları

KBS için orta ölçekli bir
belediyede
izlenmesi
Sözel bilgi
gereken temel işlem adımları
öğrenilecek.

KBS projesinin planlama KBS proje planama sürecinin
Sözel bilgi
süreci nasıl oluşturulur
nasıl yapılacağı öğrenilecek

Pilot bölge çalışması

Pilot bölge çalışmasında
hangi işlem adımlarının
Sözel bilgi
izlenmesi
gerektiği
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
KBS işlem adımları
KBS proje planlama faaliyetleri
Pilot bölge çalışması
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Giriş
9.1. Kent Bilgi Sistemi Tasarımı
Ülkemiz için henüz yeni sayılabilecek bir alan olan KBS uygulamalarına bakıldığında,
altyapı, imar-harita faaliyetleri ve emlak-çevre temizlik vergisi tahsilatları bazında bir veya
birden fazla sayıda kullanıcılı, genelde tek bir amacın karşılanmasına yönelik münferit
uygulamaların bilgi sistemi oluşturma çabası içinde gerçekleştirildiği veya gerçekleştirilmeye
çalışıldığı görülmektedir. Çoğu kez koordinasyondan yoksun olarak tasarlanan ve
gerçekleştirilen bu sistemlerin işleyişinde donanım, yazılım ve personel açısından
uyumsuzluklar olduğu kolaylıkla görülebilmektedir. Aynı zamanda ilgili teşkilatların bu
alandaki çalışmalarını arzu edildiği gibi gerçekleştiremediği veya daha açık bir ifadeyle
eksiksiz işleyen bir bilgi sisteminin henüz kurulamadığı görülmektedir. Projeler için ayrılan
kaynakların harcanması genellikle çeşitli yazılım ve donanımların satın alınmasıyla
sonuçlanmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde KBS’lerin başarıyla uygulanabilmesi ve istenen
sonuçların elde edilmesi, ülkemiz koşullarına uygun örnek bir modelin oluşturulmasıyla
gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede, hem KBS uygulamalarını gerçekleştiren kurum ve
kuruluşlar, hem de uygulamanın gerçekleştirildiği belediye yöneticileri, sistemin uygulanması
s ırasında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacak ve yapılması muhtemel
hataların da önüne geçmiş olacaklardır. Yerel yönetimlerin verimli, çağdaş ve nitelikli hizmet
verebilmelerini mümkün kılan bir KBS tasarlanabilmesi için; yerel yönetim birimlerinde
yapılanma ve koordinasyonun nasıl olduğu, olası KBS kullanıcılarının hangi birimler veya
kimler olacağı, KBS’nin hangi amaçlara hizmet edeceği, donanım yapısının nasıl
şekillendirilmesi gerektiği, KBS veritabanının ne tür bilgi katmanlarıyla oluşturulacağı ve doğal
olarak tüm bunların işleyişini yerine getirecek ne tür bir yazılım paketiyle çalışılacağı, tüm bu
hususların sağlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği sorularının cevaplarının doğru,
bugünün ve yarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.
KBS tasarımı yapılırken, birtakım amaçların yerine getirilmesine de dikkat edilmelidir. Bunlar;
• Belediye birimleri arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanarak; birimlerde
aynı veya benzer çalışmaların tekrarının veya birbirine olumsuz etkilerinin kaldırılarak, insan
gücü, zaman ve mali kaynak israfının önlenmesi, verimliliği arttırıcı unsurların desteklenmesi.
• Mekansal, sosyal ve ekonomik planlama için gerekli tüm verilere, bunlara dair tüm istatistiki
analizlere, araştırma sonuçlarına ulaşılabilmesi, planlama ve yönetim hizmetlerinin adil, etkin
ve akılcı olabilmesi. • Altyapı, ulaşım, sağlık, çevre temizlik gelir ve giderlerinin takibi,
güvenlik, her türlü denetim, halkla ilişkiler v.b. belediye hizmetlerinin otomasyona geçilerek
verimli, güvenilir, sağlıklı ve çağdaş normlarda yöre sakinlerine sunulabilmesi. • Belediye
personel, cari ve yatırım harcamalarının karşılanmasına yönelik potansiyel kaynakların
araştırılması, belediye menkul ve gayrimenkul gelirlerinin tespiti, takibi ve işletilmesinin
kontrol altına alınmasıyla, bütçeye maksimum düzeyde katkı sağlanması olarak sıralanabilir.
Bu çerçevede bir Kent Bilgi Sistemi tasarımının oluşturulabilmesi için, öncelikle, pilot
çalışmalarla uygulamada karşılaşılan sorunların görülmesi ve çözümlerinin üretilmesi
gerekmektedir. Daha sonra, ülkemiz şartlarına uygun olarak oluşturulmuş ve problemlerden
arındırılmış olan bu model, daha büyük ölçekli çalışmalarda da başarıyla uygulanabilecektir.
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Kent Bilgi Sistemi Uygulaması İşlem Adımlarının Belirlenmesi
Hazırlık Aşaması
Karar Destek Kurulu Oluşturulması: KBS uygulamaları sırasında zaman zaman gerek
uygulayıcılar gerekse belediye idarecileri tarafından kritik kararların alınması gerekmektedir.
Uygulanacak olan sistemin başarısı ise önemli ölçüde bu kararların isabetli olmasında
yatmaktadır. KBS’lerin pahalı yatırımlar olduğu düşünülürse, başlangıçta mutlaka hem
belediyedeki faaliyetler, hem de KBS konusunda uzman kişilerden oluşan bir karar destek
kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurulun üyeleri arasında, belediye hizmet birimlerinin müdürleri
veya bu birimde yürütülen işler hakkında uzman kişiler ile, en az 1 KBS uzmanı bulunmalıdır.
Zaman zaman bu kurulun toplantılarına belediye başkanının da katılımı sağlanmalıdır.
Karar destek kurulu üyeleri ilk olarak KBS hakkında bilgi edinmeli, bu konuda işleyen
sistemleri inceleyerek çalışmalara başlamak üzere karar almalıdır. Daha sonra, proje bütünü ele
alınarak; harcamalar için gerekli olacak miktar ve kaynak belirlenmeli, sistemin uygulamaya
girmesiyle sağlanacak kazanç ve kısa, orta ve uzun vadedeki tüm faydalar değerlendirilerek,
sistemin yararlılığına olan inanç tam olarak sağlanmalıdır. Ayrıca kurul, fizibilite çalışması
sonuçlarına göre kritik kararı alarak, donanım, yazılım ve veritabanı işletim sistemi gibi sistem
seçimlerini gerçekleştirmelidir. Bilgi Sisteminden Beklentilerin Belirlenmesi: Yöneticilerin
KBS’ye olan bakışına ve belediyenin ihtiyacına göre KBS’den olan beklentiler
değişebilmektedir. Bu sebeple, ihtiyaçların ve idarecilerin KBS’den olan beklentilerinin
başlangıçta belirlenerek, tasarımların bu çerçevede yapılması gerekmektedir. Böylece
kullanılmayacak verilerin toplanması ve sistemlerin satın alınmasının da önüne geçilecek,
zaman, emek ve maddi kaynaklar da israf edilmemiş olacaktır. Gerçekleştirme Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi ve Raporlanması: KBS uygulamalarının gerçekleştirilmesi değişik şekillerde
olabilir. Belediyeler, KBS uzmanı veya uzmanları denetiminde, bünyesinde bulunan teknik
elemanlarla bu uygulamayı gerçekleştirebilecekleri gibi, tüm projeyi ihale etmek suretiyle de
gerçekleştirebilirler. Alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında, belediye bünyesinde
bulunan personelin eğitim durumu ve sistem adımlarını gerçekleştirebilme yeterliliği iyi analiz
edilmelidir. Eğer ciddi bir analiz yapılmadan, uygulamanın belediye personeliyle
gerçekleştirilmesine karar verilir ve zaman içerisinde yeterli olmadıkları anlaşılırsa, proje
yarıda kalarak zaman, emek ve kaynak israfı oluşacaktır. Personelin yeterli olmadığı kanaatine
varıldığında veya başka bir kamu / özel kurum tarafından uygulamanın ihale yoluyla
gerçekleştirilmesi kararı alındığında, hazırlanacak olan ihale şartnamesinin beklentileri çok iyi
yansıtması sağlanmalıdır. Gerçekleştirme alternatifleri değerlendirilip karar verildikten sonra,
verilen kararın gerekçesi bir rapor halinde hazırlanmalıdır. Fizibilite Çalışması: KBS’nin kent
bütününde oluşturulmasına başlamadan önce, kurumsal gereksinim ve mevcut durumun
değerlendirildiği, önceliklerin belirlenerek belediye birimlerinden kilit personel seçimi ve
eğitiminin gerçekleştirildiği, kentin seçilen pilot bir bölgesinde sistemin uygulanıp yararlılığın
ortaya koyularak eksikliklerin belirlendiği bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmelidir. Bu
çalışma sonucunda, belediyede ihtiyaç duyulan organizasyon yapısı, hangi verilerin ne şekilde
toplanması gerektiği, sistemin veritabanı yapısı v.b. birçok konu şekillenmiş olacak, pilot
çalışmada görülen eksiklikler giderilerek sistem bütününde aynı eksiklerin tekrarlanmasının
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önüne geçilmiş olacaktır. Fizibilite çalışması s ırasında beklentilerden kaynaklanan ciddi
problemlerle karşılaşılır ve bu problemler çözüme kavuşturulamazsa, beklentilerin gözden
geçirilerek fizibilite çalışmasına devam edilmesi gerekecektir. Örnek vermek gerekirse;
belediyenin çevre temizlik vergisi veritabanında şahıs kayıtları düzenli olarak mevcut değil ve
belediye yönetiminin önceki dönemlere ait vergi borçlarının temini gibi bir beklentisi mevcut
ise, beklentilerin gözden geçirilerek önceki dönemlere ait değil o tarihten itibaren yapılan
işlemlerin denetlenmesi gerekebilir. Bütçe Tasarımı: KBS’ler, belediyeler için pahalı
yatırımlardır. Bu sebeple bütçe tasarımı, sistemin başarıyla uygulanabilmesi için, hazırlık
aşamasında gerçekleştirilmesi gereken vazgeçilmez bir işlem adımıdır. Bütçe tasarımı sırasında
ilk olarak, mevcut kaynaklar ve giderler açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Proje, öncelikle
ileride doğabilecek kaynaklar üzerine planlanmamalıdır. Eğer bütçe uygulama için yeterli
değilse, kaynak araştırması yapılmalı ve bütçe açığı başlangıçta kapatılmalıdır. Kurumsal
Desteğin Kazanılması: KBS projelerinde kurumsal desteğin kazanılması, hem uygulama hem
de sistemin yaşatılmasında oldukça önemlidir. Bu aşamada, sistemin belediyeye kazandıracağı
çağdaş hizmet anlayışı, kente ve kentliye ait verilere kolaylıkla erişim v.b. avantajlar, kurum
yöneticilerine yapılacak görsel bir sunum ile anlatılmalıdır. Ayrıca, sistemin başlangıç
aşamasındaki maliyetli yapısının daha sonra ekonomik kazanca nasıl dönüşeceği,
gerçekleştirilmiş uygulama örnekleri veya pilot çalışma sonuçlarıyla gösterilmelidir. Sistemin
faydalılığının ortaya koyulmasında bir başka yol olarak, klasik maliyet kar analizi uygulamaları
da düşünülebilir. Bu tür bir uygulamada, sistemin kurulması ve aktif hale geçmesi için gerekli
olan masraflar ve ileriye yönelik kara ilişkin tahminler önceden yapılmalıdır. Proje Planlaması:
Gerçekleştirilecek olan bir projede hangi işlerin, hangi sıraya göre, nasıl, ne zaman, ne kadarlık
bir ücretle ve ne kadarlık sürelerde yapılacağını gösteren bir tasarı; izlenecek yolu gösteren bir
sistemdir. Özellikle KBS gibi büyük çaplı projelerin plansız yürütülmesi düşünülemez.
Yapılacak proje planlamasıyla mutlaka çalışmanın takvimlendirilmesi, hangi aşamada ne
kadarlık bir finansmana ihtiyaç olduğunun ve toplam maliyetin başlangıçta belirlenmesi
gerekir. Ayrıca yapılacak olan planlamayla emek ve zamanın optimum kullanılması da
sağlanmış olacaktır.

Detay Verilerinin Sağlanması
Kente Ait Halihazır Haritanın Temini: Kente ait tüm detayların, yapılan ölçü, hesaplama
ve çizim işlemleriyle grafik üzerinde temsil edildiği halihazır haritalar, KBS’lerin en önemli
veri kaynaklarından biridir. KBS’de kullanılacak yol ağı ve bina katmanı, ölçme noktaları,
elektrik direkleri, kentin topoğrafyası v.b. birçok grafik bilgi, halihazır haritalardan temin
edilmektedir. Bu sebeple, KBS uygulamalarına bu temel haritanın teminiyle başlanmalıdır.
Kentin halihazır haritasının mevcut olmadığı durumlarda yapılacak olan ilk iş, belediye
bünyesinde bulunan ilgili birim tarafından veya ihale yoluyla halihazır haritanın sayısal olarak
ülke koordinat sisteminde oluşturulmasıdır. Halihazır haritalanın mevcut olduğu durumlarda
karşılaşılan en önemli sorun, güncelliktir. Belediyelerde, bu haritalar üzerinde bulunan kente
ait herhangi bir detayda meydana gelen değişimin güncellenmesini sağlayan bir sistem mevcut
olmadığından, halihazır haritalar yapıldıktan kısa bir süre sonra, hatta yapım aşamasında
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güncelliğini yitirmektedirler. Bu sebeple, KBS’de kullanılacak verilerin güncel olması
zorunluluğu da göz önüne alınırsa, halihazır haritanın temininden sonra ilk yapılması gereken,
bu haritanın güncel olup olmadığının araştırılmasıdır. Eğer güncel olduğuna karar verilirse,
sayısal ortamda ve ülke koordinat sisteminde oluşturulmaları için, gerekirse sayısallaştırma ve
koordinat dönüşümü aşamaları gerçekleştirilmelidir. Araştırma sonucunda halihazır haritanın
güncel olmadığı tespit edilirse, ilk olarak güncelleme, gerekirse daha sonra da sayısallaştırma
ve koordinat dönüşümü işlemleri gerçekleştirilmelidir. Halihazır ve daha sonra oluşturulacak
sayısal haritaların ülke koordinat sisteminde oluşturulmasındaki amaç, sistemde kullanılacak
grafik veriler arasındaki koordinat birliğinin sağlanmasıdır. Bu seçimde, KBS’nin diğer temel
altlık haritalarından olan kadastral haritaların bu sistemde olması ve ülkemizde gerçekleştirilen
bilgi sistemi çalışmalarında koordinat birliğinin sağlanması düşüncesi de etkili olmuştur.

Tasarım Çalışmaları
Sistem Güncelleme Formlarının Hazırlanması: KBS içinde yer alan bilgi katmanlarının
her birinin değişik özellikleri olduğu muhakkaktır. Bu bilgiler sürekli olarak değişmektedir.
Değişen bilgilerin sisteme kaydedilmesi ve sistemde sürekli olarak “eksiksiz” ve “doğru” bilgi
topluluğunun bulunmasının sağlanması, yani bilgilerin güncelleştirilmesi de oldukça önemli bir
kavramdır. Güncelleme sistemi oluşturulmamış bir KBS çalışması, oluşturulduktan kısa bir
süre sonra ihtiyaçlara cevap veremez hale gelecektir. Bu sebeple, KBS yapısı içindeki bilgilerin
üretildiği veya düzenlendiği belediye birimlerinde yürütülen faaliyetler için özel formlar
oluşturulmalı ve bu formlar sayesinde meydana gelen değişikliklerin takibi sağlanmalıdır. Daha
sonra bu değişikliklerin sistem sorumlusu tarafından sisteme girilerek güncellenmesi
sağlanmalıdır. Ayrıca, kentlilerin yer değiştirme işlemlerinin takibi ve sistemde bu bilgilerin
güncellenebilmesi için, muhtarlıkların da aktif bir şekilde sisteme dahil edilmesi ve bu tür şahıs
bilgilerinin muhtarlar tarafından dinamik güncellenmesi sağlanmalıdır. Veri Standartlarının
Belirlenmesi: KBS’nin en temel sorunlarından biri, veri ve veri değişim standartlarının
belirlenmemiş olmasıdır. Bu sebeple herkes ihtiyaç duyduğu verileri kendisi üretmekte ve
ortaya tekrarlı bir üretim sonucunda oluşan kaynak israfı çıkmaktadır. Bunu önlemenin tek yolu
veri standartlarının oluşturulmasıdır. KBS uygulamalarında toplanacak verilerin uygulamalarda
beklenen hassasiyeti sağlaması şarttır. Beklenen hassasiyeti sağlamayan veriler sistemde
kullanım alanı bulamayacakları için, zaman ve emek israfı oluşacaktır. Bu sebeple, veri toplama
aşamasına geçilmeden önce sistemde kullanılacak verilerin standartları belirlenmeli ve veriler
bu standartlara uygun olarak toplanmalıdırlar. Veritabanı Tasarımı: Veritabanı tasarımı,
sistemde kullanılacak verilerin veritabanında oluşumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini
tanımlayan bir tasarım çalışmasıdır. Bu çalışma sırasında şu aşamalar gerçekleştirilmelidir: a)
Kullanıcı görüşlerinin modellenmesi a.1.) Kurumun amaçlarını destekleyecek fonksiyonların
tanımlanması a.2.) İş fonksiyonlarını destekleyecek veri gereksinimlerinin tanımlanması a.3.)
Veritabanı uygulama planının şekillendirilmesi
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b) Varlıklar ve aralarındaki ilişkilerin tanımlanması b.1.) Varlık-ilişki tanımları b.2.)
Varlık-ilişki diyagramları b.3.) Verilerin normlandırılması c) Varlıkların gösterilmesi
d) Coğrafik veri setlerinin organizasyonu d.1.) Katman açıklamalarının veri sözlüğüne
ilavesi
c)

Kurumsal Düzenlemeler
Kurumsal Yapının Re-organizasyonu: Günümüzde kurumların yeniden yapılanmasını
gerektiren nedenler arasında teknolojideki gelişmeler birinci sırayı almaktadır. Hizmet
alanlarında meydana gelen gelişmeler yada daralmalar, kurumların bünyesinde yeni birimlerin
kurulmasını, bazılarının da kaldırılmasını gerektirebilmektedir. Son zamanlarda belediyelerde
gerçekleştirilmekte olan KBS çalışmaları da, belediyedeki faaliyetlerin yerine getirilmesinde
önemli değişimlere neden olmuş ve yeniden yapılanma ihtiyacı doğurmuştur. KBS’den önce
daha çok birbirinden bağımsız, kendi sorumluluklarını yerine getiren belediye birimleri, KBS
ile birlikte verileri paylaşabilir ve daha çok iletişim kurabilir bir yapıya kavuşmuşlardır. Ayrıca,
sistemin kurulmasından sonra güncelleme işlemlerinin zamanında yapılarak KBS’nin
canlılığını sürdürebilmesi ve sistemin yönetilebilmesi için de, belediyede, belediyenin iş
hacmine göre sistemden sorumlu kişi ya da kişilerin bulunması gerekmektedir. Bu sebeple,
belediyede oluşan yeni yapının düzenlenmesi ve veri akışının sağlanabilmesi için yeniden
yapılanma bir gereksinimdir. İhtiyaç Duyulan Personelin İstihdam Edilmesi: KBS
uygulamalarının en önemli ihtiyaçlardan biri de personeldir. Büyük yatırımlarla oluşturulacak
bir KBS’nin, teknik ve bilgi açısından yeterli tecrübe ve sorumluluk bilincinde olan personel
tarafından kullanılması ve korunması büyük önem taşımaktadır. Bu tür sistemlerin
işletilmesinde yazılım, donanım ve veritabanı problemleriyle karşılaşılması halinde, bu
problemleri kısa sürede çözüme kavuşturabilecek sistem konusunda eğitilmiş bir proje
yöneticisi, sistem analisti, programcılar, veritabanı işletmecileri, jeodezi ve fotogrametri
mühendisleri v.b. alanlarda bilgisayar teknolojileri hakkında uzman kadrolara ihtiyaç vardır.
Belediye yöneticileri ihtiyaç duyarlarsa, sistemin oluşturulması s ırasında bu personel veya
personellerin istihdamını sağlayabilmelilerdir. Kamu kurumlarının personel istihdamı sırasında
tabi oldukları kanunun bu konudaki sınırlandırması çözülmesi gereken önemli sorunlardandır.
Ayrıca bu işlemler sırasında, KBS’nin çalışır hale gelmesiyle belediyede ihtiyaç duyulan
personel sayısının azalacağı da unutulmamalıdır. Personel Eğitimi: KBS için, sadece bilgi
teknolojileri konusunda değil konumsal disiplinler konusunda da iyi eğitilmiş personel bir
gerekliliktir. Bu nitelikte bir personele sahip olma istihdam yolundan farklı olarak, mevcut
personelin eğitilmesiyle de olabilir. Mevcut personelin eğitilmesi istihdama göre daha mantıklı
bir yaklaşımdır. Çünkü; mevcut personel çalışma ortamına adapte olmuş, kurumun amaç ve
işleyişi hakkında bilinçli ve KBS’nin çalışmalarının hızını, verimini ve kalitesini arttırması için
ne gibi bir fonksiyonu yerine getirmesi gerektiği konusunda bilinçlidir. Bu sebeple sistemin
optimum çalışmasının sağlanabilmesi için sadece KBS heyetinin değil, Harita, İmar, Fen İşleri
gibi belediyenin diğer birimlerinde çalışan personelin de sistemli bir eğitim programına tabi
tutulması gereklidir. Kentlilerin KBS Hakkında Bilinçlendirilmesi: KBS, belediye için olduğu
kadar kentli için de, çağdaş bir hizmet anlayışına ve sorunsuz bir kent ortamına kavuşma
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açısından oldukça yararlı ve önemli bir çalışmadır. Ancak, KBS’nin ülkemiz açısından henüz
yeni bir alan olduğu göz önüne alınırsa, kentlilerin bilinçlendirilmeye ihtiyacı olacağı açıktır.
Bu bilinçlendirme, özellikle yapılacak arazi ve anket çalışmalarıyla kente ve kentliye ait
verilerin toplanması aşamasının verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de önemlidir.
Kentlilerin bilinçlendirilmesi değişik yöntemlerle sağlanabilir. Örneğin; içeriğinde KBS ve
sağlayacağı yararlar hakkında bilgilerin bulunduğu el ilanları hazırlanarak su faturalarına
eklenmesi ve bu ilanların her bir daireye bu yolla ulaşması sağlanabileceği gibi, tüm kentlilerin
mahalle bazında düzenlenecek toplantılarla veya belediye hoparlöründen yapılacak ilanlarla
sistem hakkında bilinçlendirilmesi sağlanabilir.

Teknik Düzenlemeler
Belediyedeki Mevcut Yazılım ve Donanımların Analizi: Yazılım ve donanım KBS’nin
temel bileşenlerindendir. Sistem gereksinimleri değerlendirilirken, belediyede bulunan mevcut
yazılım ve donanımların iyi analiz edilmiş olması önemlidir. Bu sebeple mevcut yazılım ve
donanımların, hangi birimde, ne amaçla ve ne kadar süredir kullanılmakta olduğu, kullanımı s
ırasında herhangi bir problemle karşılaşılıp karşılaşılmadığı ve özellikleri konusunda detaylı bir
rapor hazırlanmalıdır. Yazılım ve Donanım Araştırması: Sistemde kullanılacak yazılım ve
donanımların belirlenmesi iki aşamada gerçekleştirilebilir. a) Yazılım Tespiti ve Temini: KBS
çalışmalarının en önemli adımlarında biri, kullanılacak yazılım bileşenlerinin seçimidir. KBS
yazılımları; ağ haberleşme yazılımı (TCP/IP, DECNet v.b.), işletim sistemi yazılımı (UNIX,
Windows NT, VMS v.b.), CBS yazılım paketi (MGE, Arc/Info, GenaMAP v.b.) ve uygulama
yazılımları bileşenlerinden oluşmaktadır. Uygulama yazılımları kullanıcılar tarafından CBS
yazılım paketi makro programlama dili ile amaca ve uygulama alanına göre geliştirilmekte ve
isimlendirilmekte olup; uygulama yazılımı dışındaki yazılım bileşenleri ticari olarak temin
edilebilmektedir. Bu yazılımlardan işletim sistemi yazılımı ile ağ haberleşme yazılımının
seçimi, seçilen çalışma istasyonu donanımına bağımlı iken, CBS yazılım paketinin seçimi ise
genelde donanımdan bağımsız olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, mevcut işletim sistemi yazılımı
ile ağ haberleşme yazılımları genellikle bu alandaki ihtiyaçları karşılayabilirken, uygulama
yazılımları doğrudan kullanıcıya hitap ettiği için uygulama beklentilerine göre oluşturulmuş
yazılımlar geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılım, KBS’lerinin temel bileşenlerinden
biri olarak, sistem bütününün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle kurulacak
sistemlerin başarıyla işletilebilmesi için, yazılım seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken
önemli noktalar vardır. Bunlardan bazıları: a) Kullanıcıların bir bölümünü belediye personeli
ve kentlilerin oluşturduğu ve bu kullanıcıların değişik eğitim seviyelerinden olabileceği de
düşünülerek, kolay anlaşılır ve kullanılabilir bir yapıya sahip yazılım tercih edilmelidir. b)
Seçilen yazılımın, belediyenin KBS’den beklentilerini gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip
olması gereklidir. c) Beklentileri aşan yazılımların hem ek maddi külfet getireceği, hem de
karmaşaya sebep olacağı gözden kaçırılmamalıdır. d) Bilgi sistemlerinde yazılımların ortalama
ömrünün 3-5 yıl olduğu düşünülürse, seçilen yazılımın güncellenebilir bir yapıya sahip
olmalıdır. e) İşletim sistemi ve yazılımların seçiminde ana modül seçimine paralel olarak,
sadece başlangıçta yapılması planlanan işler için, ana sisteme ait alt modüllerin paket
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programları tercih edilmelidir. Projenin ilerleme sürecinde uygulama yazılımlarına karar
verilmesi uygun bir yöntemdir. f) Seçilen yazılım donanımdan bağımsız, güçlü bir eğitim ve
bakım desteğine sahip, terfi sürekliliği olan, güçlü referansları olan bir yazılım olmalı ve veri
girişi, veri işleme, veri analizi, veri sunuşu, kullanıcı arayüzü oluşturma ve uygulama geliştirme
gibi temel fonksiyonel özelliklerine dikkat edilmelidir. Kapsamlı projelerde yazılım paketinden
çok sayıda satın almak yerine önce deneme amaçlı (ücretsiz) bir adet temin edilmeli, pilot proje
sonrası çıkacak sonuçlara göre aynı yazılımdan gereken miktarda satın alınmalı ya da projenin
başında başka bir yazılıma geçilmelidir. Ayrıca kullanım amacına göre yazılım paketinin
gereksinim duyulan modülleri alınarak en fazla yarar/maliyet sağlanmalıdır. b) Donanım
İhtiyacının Belirlenmesi ve Temini: KBS donanım yapısı, belediyedeki yapılanma ve
koordinasyon, KBS’den amaçlanan hizmetler ve yazılım paketi özellikleri dikkate alınarak
oluşturulmalıdır. Buna göre sistemin içermesi gereken donanımlar şunlar olmalıdır: Sistem
merkezinde veritabanı işletim sistemi ve diğer yazılımların yüklü olduğu ana server’lar,
bunların belediye birimlerindeki kullanıcı ve ağ sistemiyle bağlantılarını mümkün kılan router,
modem ve yerel ağ bağlantıları, ağ yönetim konsolu, birimlerde KBS kullanım ihtiyaçlarına
göre donanım yapısının değişiklik arz ettiği merkezle bağlantıyı sağlayan server, router ve
modem bağlantıları, KBS kullanıcıları ve işlemcileri (PC’ler - iş terminalleri), veri hazırlama
ve izleme, veritabanına bilgi aktarılması, buradan istenilen bilgilerin yüklenmesi ve üzerinde
işlem yapılmasını sağlayan, birim çalışmalarının amacına uygun özel yazılım paketlerinin
yüklü olduğu server’lar ve çevre donanım birimleri (yazıcı, çizici, tarayıcı, dış hafıza birimleri
v.b.) bulunmalıdır. Server, router, hub üniteli switch ünitesi ve modem ünitesi, sistemin
çalışmasından beklenen hız ve verimliliği sağlayan bir yapı içermelidir. PC ve server sayıları,
sistemin ve sisteme bağlı birimlerin yerine getirecekleri KBS hizmetlerinin yoğunluğuna göre
tespit edilmelidir. Belediye Binası ve Sunucu Kurum Ortamlarının Hazırlanması: İhtiyaç
duyulan yazılım ve donanımın temininden sonra, kurum içi ve kurum dışı birimlerle veri
alışverişinin sağlanması ve sistemin tasarlanan şekilde işletilebilmesi için, belediye binası ve
sunucu kurum ortamlarının hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Bu işlem için, satın alınan
donanımların tasarıma uygun olarak sistemde ilgili yerlere yerleştirilmesi, gerekli yazılımların
yüklenmesi ve LAN / WAN ağ yapısının oluşturulması gereklidir. Bu aşamada, sistemin
güncellemesinde önemli rol oynayacak olan muhtarlıklarla da gerekli veri iletişim yapısı
hazırlanmalıdır. Veri Toplama Alt Projelerinin Tasarımı: Veri toplama KBS projelerinin en
pahalı, en zaman alıcı ve en kapsamlı k ısmını oluşturmaktadır. Bu aşamanın toplam maliyet
içindeki payı 3/4 civarındadır. Bu nedenle veri toplamaya yönelik alt projelerin tasarlanması,
KBS karar destek kurulundan onaylarının alınması ve ihale (veya ihaleler) sürecinin
tamamlanması oldukça önemlidir. Veri toplama bileşeni içinde öncelikle yer alması gereken alt
projeler; Ülke yüzey ağına dayalı nirengi şebekesi kurulması, sayısal temel (arazi planlarının)
haritaların temini, kadastro bilgilerinin sayısallaştırılması, imar planlarının sayısallaştırılması,
teknik altyapı tesisleri sayısal arazi planlarının temini, sayısal tematik planların temini, emlak
vergisi bilgilerinin sayısallaştırılması, çevre temizlik vergisi bilgilerinin sayısallaştırılması,
teknik altyapı hizmeti alan abone bilgilerinin sayısallaştırılması, tapu sicil kayıt bilgilerinin
sayısallaştırılması, v.b. olarak özetlenebilir.
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Hukuksal Düzenlemeler
İlgili Kurumlarla Veri Değişimi Protokollerinin Hazırlanması: KBS’de ihtiyaç duyulan
verilerin bir kısmı belediye bünyesinde mevcut veya üretilebilirken, kadastral haritalar, tapu
kayıtları, altyapı haritaları v.b. bir kısım verilerin ise, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, TEAŞ,
Türk Telekom v.b. kurumlardan temin edilmesi gerekmektedir. Bu verilerin temini ise, ilgili
kurumlarla veri değişimi protokollerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Kurum İçi
Veri / Bilgi Yönetim Yönergelerinin Hazırlanması: KBS kapsamındaki verilerin bir kısmı tüm
kullanıcılara açık iken, bir kısmı da sadece belli birim veya kurumların denetim ve
sorumluluğunda olan verilerdir. Bu sebeple, KBS projeleri gerçekleştirilirken hangi verilere
kimlerin veya hangi birimlerin erişip kullanma yetkisine sahip olacağı ve bu bilgilerin ne
şekilde güncelleneceği belirlenmelidir. Bu amaçla, ilgili belediye bünyesinde kurum içi veri /
bilgi yönetim yönergeleri hazırlanmalıdır. Bilgi Pazarlama Fiyatlamasına İlişkin Yönergelerin
Düzenlenmesi: Belediyeler KBS kapsamında, kente ait bilgilere doğru ve güncel olarak sahip
olabilmektedirler. Bu bilgiler belediye bünyesindeki faaliyetlerde olduğu gibi, özel kurumların
değişik amaçlı uygulamalarında da ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Farklı kurum veya kuruluşların
değişik amaçlı uygulamalarında kullanmak üzere talepte bulunacağı bu bilgilere ait pazarlama
fiyatları belirlenmelidir. Bu amaçla tasarım çalışmaları s ırasında, bilgi pazarlama fiyatlamasına
ilişkin yönergeler düzenlenmelidir. Yasal Prosedürlerin Düzenlenmesi: KBS ile belediye
bünyesinde meydana gelen hizmet yöntemindeki değişikliklerin (imar durumu otomasyonu
gibi) yasal çerçevede gerçekleştirilebilirliğinin sağlanabilmesi için, belediye meclisince bazı
düzenlemelerin yapılması ve kararların alınması gereklidir. Ayrıca, KBS çalışmaları sırasında
karar destek kurulunca belirlenen standartların yasal statüye uygunluğu belediye meclisince
denetlenerek, gerekli kararların alınması sağlanmalıdır. KBS çalışmalarının ileride
gerçekleştirilebilecek e-Devlet projelerine uyumunun sağlanabilmesi için, bu türden yapılmış
çalışmalar varsa incelemeli ve standartların bu çerçevede oluşturulması sağlanmalıdır.

Mülkiyet ve İmar Bilgileri
Kadastral Haritaların Temini: Bilgi sistemlerinin temel mekansal verilerinden en
önemlisi mülkiyet verilerini içeren kadastral haritalardır. Bu haritalar, belediyeler ile Kadastro
Müdürlükleri arasında yapılacak protokol veya işbirliği çalışmalarıyla, Kadastro
Müdürlükleri’nden temin edilebilirler. Kadastro bilgileri ilgili müdürlükte paftalar halinde
olabileceği gibi bilgisayar ortamında da bulunabilir. Kadastral haritaların sayısal olarak temin
edilmesi durumunda, bu haritaların sistemde kullanılacak formata uygun olup olmadıkları
araştırılmalıdır. Eğer Kadastro Müdürlüğü’nde kullanılan yazılım farklılığından dolayı format
uyuşumsuzluğu mevcut ise, öncelikle bu veriler dönüşüm işlemiyle sistemde kullanılacak
yapıya kavuşturulmalıdırlar. Mülkiyet haritalarının sayısal ortamda mevcut olmaması, KBS
uygulamalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Bu durumda, ilk olarak kadastral
haritaların sistemde kullanılabilecek hassasiyette sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. Bu
işlem ise birkaç şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
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KBS oluşturmaya çalışan yerel yönetimler, mülkiyet bilgilerinin sayısal ortamda
mevcut olmadığı durumlarda genelde Kadastro Müdürlükleri’nden mülkiyet haritalarını temin
ederek sayısallaştırma yoluna gitmektedirler. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanmayan bilgilerin mülkiyet analizlerinden ziyade daha sonra sadece planlama
amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple, yapılacak olan sayısallaştırma işlemleri,
gerekirse Kadastro Müdürlükleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarıyla denetimli olarak
gerçekleştirilmelidir. Kadastral Verilere Ait Topolojik Yapının Kurulması ve Parsel Bazında
Geocode Oluşturulması: Mülkiyet haritaları sayısal ortamda temin edildikten veya
sayısallaştırıldıktan sonra, KBS’de kullanılacak yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir. Bu
sebeple, kadastral verilere ait topolojik yapı kurularak, öznitelik tablolarının oluşumu,
sayısallaştırmadan kaynaklanabilecek alanların kapanmamasına ilişkin problemlerin
giderilmesi v.b. sağlanmalıdır. Kadastral haritaların diğer verilerle entegrasyonunu sağlayacak,
anahtar alan olan P_Geocode alanının oluşturulması için ise, her bir kadastro parselinin ağırlık
merkezine etiket atanmalı ve bu etiketlerin (Y, X) koordinatları, ülke koordinat sisteminde
olmak üzere öznitelik tablosunda oluşturulmalıdır. Daha sonra ise, bu (Y, X) koordinatları, Y
koordinatlarının sonuna X koordinatları eklenerek yeni bir alanda birleştirilmeli ve P_Geocode
alanı oluşturulmalıdır.
Tapu Bilgilerinin Temini: Tapu bilgileri KBS’de kullanılan en önemli sözel verilerden
olup, Kadastro Müdürlükleri’nden temin edilen grafik mülkiyet verilerini bütünlerler. Bu
bilgiler ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri’nden sayısal ortamda mevcut ise sayısal olarak temin
edilebilirler. Bu bilgilerin sayısal ortamda mevcut olmaması durumunda ise sistemde
kullanılabilmeleri için öncelikle sayısallaştırılmaları gerekmektedir. Dikkat gerektiren ve
zaman alıcı olan bu işlem, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol veya
işbirliğiyle de gerçekleştirilebilir. Tapu Bilgileri Veritabanına Parsel Kimlik Numaralarının
Girilmesi: Tapu bilgileri temin edildikten sonra, bu bilgilerin ait olduğu kadastro parseli ile
ilişkilendirilebilmesi için gerekli altyapının hazırlanması gereklidir. Bu amaçla, tapu kayıtları
tablosunda “Kadastro_id” alanı açılarak, bu alana ilgili parsele ait topolojiyle oluşan
“Kadastro_id” değerleri girilmelidir. Bu işlem, açılan iki pencereden birinde parsellerin grafik
olarak açılarak üzerlerine ada, parsel ve kadastro_id değerlerinin yazdırılması, diğer pencerede
açılan tapu kayıtlarına ada ve parsel değerleri dikkate alınarak kadastro_id değerlerinin
girilmesi şeklinde gerçekleştirilebilir.
Güncellenmiş Uygulama İmar Planlarının Temini: İmar planları, belediyelerin imar
biriminde saklanan planlar oldukları için, KBS çalışmaları s ırasında en kolay erişebilen
verilerdendir. Ancak bu planların temini sırasında dikkat edilecek husus, eğer plan yapıldıktan
sonra tadilat, revizyon, ilave v.b. bir takım işlemler yapılmışsa, en son durumu yansıtır planlar
temin edilmelidir. İmar planları sistemde iki şekilde kullanılabilirler; vektörel veya görüntü
olarak. Eğer vektörel olarak kullanılacaklarsa ve belediyeden bu şekilde sayısal olarak temin
edilmişler ise, koordinat sistemi değerlendirilmeli ve sistem bütünlüğü açısından ülke koordinat
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sisteminde olmaları sağlanmalıdır. Planların belediyede sayısal olarak mevcut olmaması
durumunda ise, öncelikle paftaların ülke koordinat sisteminde sayısallaştırılması gereklidir.
İmar planlarının raster formatta resim olarak kullanılması tasarlanmışsa, bu planlar tarayıcı
sistemlerle taranmalı ve oluşan resim üzerindeki sabit noktalardan yararlanılarak ülke koordinat
sisteminde koordinatlandırılmalıdır. Ancak bu yöntem kullanıcılar tarafından tercih edilen bir
yöntem değildir. Çünkü imar planlarının taranarak resim olarak kullanılması sistem belleğinde
çok yer kaplamakta ve taranan paftalar üzerindeki iz, kir v.b. en küçük farklılıklar görüntünün
netliğini bozarak detay gibi gözükmektedirler. Ayrıca paftaların tarandıktan sonra sabit
noktalara göre koordinatlandırılması aşamasında, istenen hassasiyete ulaşmada sıkıntı
yaşanabilmektedir. Uygulama İmar Planlarının KBS’ye Entegre Edilmesi: Sayısal ortamda
temin edilen veya sayısallaştırılan imar planlarının KBS’de kullanılabilecek yapıya
kavuşturulması için, imar adalarına poligon, kaldırımlara ise çizgi topolojisi uygulamak
gerekmektedir. Daha sonra ise, her bir imar adasının ağırlık merkezine etiket eklenerek, bu
noktanın (Y, X) koordinatları oluşturulmalı ve Y koordinatlarının sonuna X koordinatları
eklenerek I_Geocode alanı oluşturulmalıdır. Bu sayede imar adalarını temsil eden kimlik
numaraları oluşturulmuş ve diğer verilerle ilişkilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Teknik Altyapı ve Üstyapı Bilgileri
Teknik Altyapı ve Üstyapı Tesisi Bilgilerinin Temini: İçme suyu, atık su, yağmur suyu,
kanalizasyon, doğalgaz, telefon, elektrik şebekesi, kablolu yayın hatları ve menholler gibi
teknik altyapı tesisleri, elektrik direkleri, trafolar, ölçme noktaları, içme suyu noktaları, yangın
vanaları, rögar kapakları, TV vericileri, GSM istasyonları gibi üstyapı tesisleri, eş yükseklik
eğrileri, jeolojik bilgiler, idari sınır bilgileri ve akarsu bilgileri gibi bilgiler, KBS’yi oluşturan
önemli grafik ve sözel bilgileri içermektedirler. Bu bilgilerin bir kısmı belediyeden, bir kısmı
da farklı kurumlardan temin edilebilir. Tablo 2‘de bu bilgilerin temin edilebileceği kurum veya
kuruluşlar ile grafik katmanlarına kurulacak topoloji türleri görülmektedir. Kent gelişim
bölgelerindeki belediye yönetimlerinin en büyük sorunlarından biri, kent altyapı şebekesinin
kayıtlara geçirilmemiş ve haritalar üzerine işlenmemiş olmasıdır. Bu eksiklik, altyapı
şebekesinin bakım, onarım ve yenilenmesi söz konusu olduğunda, zaman ve kaynak kaybına
neden olmaktadır. Çoğu kez şebekenin nerede ve nasıl olduğunun tespiti için, o bölgede yıllarca
çalışmış ve emekli olmuş elemanlar çağırılmaktadır. Ayrıca kentin yerleşim bölgelerine yeni
yatırımlar yapılması gerektiğinde, eski altyapı şebekesinin bilinmemesinden dolayı, işin süresi
ve maliyeti artmaktadır. Doğalgaz hatları haritası ise, gerek hayati önemi, gerekse son yıllardaki
teknolojiyle birlikte oluşturulmuş olması açısından, altyapı haritaları arasında mevcudiyeti en
problemsiz haritalardır. Bu haritalar 1:50000 ve 1:25000 ölçekli standart topoğrafik haritalar
üzerine, doğalgaz ana iletim hatlarının işlenmesiyle oluşturulurlar. Ana boruların topoğrafik
yapıya ve yerleşim yerlerine göre tesis ve inşaatı, orta ölçekteki bu haritalardan yararlanılarak
yapılır. Bu haritalar belediye’nin ilgili biriminden (İGDAŞ gibi) temin edilebilir.
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Bina, Şahıs, Yol Ağı, Abone ve Vergi Bilgileri
Halihazır Haritadan Yol Ağı Katmanının Oluşturulması: KBS’nin önemli bir bileşeni
olan ve adres bilgilerinin temelini oluşturan yol ağı katmanı, halihazır haritadan
oluşturulabileceği gibi, imar planlarından da oluşturulabilir. Ancak imar planlarındaki tüm
yolların arazide oluşmamış (açılmamış) olabileceği de düşünülürse, yol ağı katmanı halihazır
harita üzerindeki yol eksenlerinden geçirilecek çizgilerle oluşturulmalıdır. Daha sonra bu
katmana, KBS’de kullanılabilecek yapının kazandırılması için çizgi topolojisi kurulmalıdır.
Daha sonra, topolojiyle oluşan ve yol uzunluğu bilgilerini de içeren öznitelik tablosunda
açılacak yeni alanlara, yollara ait bilgiler girilmelidir. Emlak Vergisine Esas Birim Değerlerin
Yol Ağı Veritabanına Girilmesi: Ülkemizde emlak vergi değerlerinin değişme sınırları yol
ölçütü üzerinde belirlenmektedir. Bir taşınmazın verecek olduğu vergi, cephe aldığı yol için
belirtilen birim değer üzeriden belirlenmektedir. Bu sebeple, emlak vergilerinin oluşturulacak
olan sistem ile denetlenebilmesi, yollar için belirlenen emlak vergisi birim değerlerinin yol
katmanı veritabanına girilmesiyle gerçekleştirilebilecektir. Bu değerler belediyelerde
mevcuttur. Halihazır Haritadan Bina Katmanının Oluşturulması: Bina katmanı, KBS’nin en
temel katmanlarından biridir. Bu katman, kentin mevcut durumunu gösteren güncel halihazır
harita üzerindeki binaların farklı bir katman olarak kaydedilmesi ve daha sonra bu katmana
KBS’de kullanılacak hale dönüşmesi için poligon topolojisi kurulmasıyla oluşturulur. Bina
katmanı, yapılacak arazi ve anket çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple,
yapılacak anket çalışmalarıyla toplanan bilgilerin ilgili binalarla problemsiz bir şekilde
ilişkilendirilmesinde yararlanılmak üzere, binalara geçici olarak bir kimlik numarası
atanmalıdır. Bu işlem için bina katmanının öznitelik tablosunda topolojiyle oluşan Bina_id
alanı kullanılabileceği gibi, açılacak yeni bir kayıt alanında her bir kayda farklı bir değer
atanması şeklinde de olabilir. Anket ve Arazi Çalışması: Kentin temel öğelerinden binalar,
meskenler ve işyerleri ile, kentte yaşayan kimselere ait sözel bilgilerin toplandığı arazi ve anket
çalışmaları, KBS uygulamalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalar farklı
zamanlarda yapılabileceği gibi, her ikisinin aynı anda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Hatta
zaman ve emek kazancı açısından bakıldığında, aynı anda yapılmaları daha uygun olacaktır. Bu
çalışmalarda ilk olarak, bina, mesken, işyeri ve kentlilere ait KBS’de ihtiyaç duyulan bilgiler
belirlenerek (arazi çalışması sırasında toplanabilecek bina bilgileri hariç), bu bilgilerin
toplanması amacıyla anket formu düzenlenmelidir. Bina ve yol ağı katmanları bir projede
açılarak, bina katmanı veritabanında oluşturulmuş olan binalara ilişkin kimlik numaraları her
bir bina üzerine yazdırılmalı ve oluşan haritanın uygun ölçekli paftalar halinde çıktısı
alınmalıdır. Daha sonra bu paftalar ve anket formlarıyla birlikte araziye çıkılarak, anket
formlarının üzerine ilgili bina kimlik numarası yazılıp o binadaki tüm dairelere dağıtılmalı,
binalara ilişkin toplanan bilgiler ise kaydedilmeli veya pafta üzerine ilgili binaya ait notlar
yazılmalıdır. Dağıtılan anket formları belirlenen bir süre sonunda geri toplanmalıdır. Anket
Çalışmasıyla Toplanan Verilerinin Bilgisayara Aktarılması: Anket çalışmasıyla toplanan bina,
daire, işyeri ve şahıslara ait bilgiler, oluşturulacak farklı .dbf dosyalarına girilmeli, daha sonra
bu tabloların diğer katman ve tablolarla ilişkilendirilebilmeleri için ise, her bir kayda anket
çalışması sırasında formların üzerine yazılan Bina_id değerleri girilmelidir. Arazi Çalışmasıyla
Toplanan Verilerin Bina ve Yol Ağı Katmanlarına Girilmesi: Arazi çalışması s ırasında
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toplanan binalara ilişkin kat adedi, yapı cinsi, dış cephe v.b. bilgiler ile, yol ağına ilişkin yol adı
ve kaplama türü bilgileri, bina ve yol ağı katmanlarının öznitelik tablolarında oluşturulan ilgili
alanlara girilmelidir. Numarataj Çalışmaları: Belediyelerin asli görevleri arasında yer alan
numarataj çalışmaları, yürürlükteki ilgili yasa ve numarataj yönetmeliğine göre cadde ve
sokaklara isim verilmesi, binalara numara verilmesi, arazide plaka ve numara çakılması,
standart bilgi formları düzenlenip dosyalama ve bürokratik işlemlerin yürütülmesi gibi işlemleri
içermektedir. Numarataj çalışmaları, KBS’nin önemli bir bileşeni olan adres bilgilerinin
temelini oluşturmaktadır. Sağlıklı bir adres sisteminin oluşturulabilmesi, doğru ve güncel bir
numarataj sisteminin varlığıyla mümkün olabilecektir. Bu sebeple, KBS çalışmalarının
başlangıç aşamasında kente ait numarataj sistemi revize edilerek, mevcut eksiklikler
belirlenmeli ve ilgili yasalar ve numarataj yönetmeliğine uygun hale getirilmelidir. Adres
Tablosunun Oluşturulması: KBS’de bina adresleri belirlenirken, bazı binaların farklı yollardan
birden fazla kapı numarası aldığı ve dolayısıyla tek bir adresinin bulunmadığı gözlenmektedir.
Birden fazla adresi olan binaların temsil edilebilmesi için, bina öznitelik tablosundan farklı
olarak adres tablosunun oluşturulması gerekmektedir. Adres tablosuyla bina öznitelik
tablosunun ve diğer adrese bağımlı tabloların ilişkilendirilebilmesi için ise, adres tablosunda ve
ilgili tablolarda bina katmanı öznitelik tablosunda bulunan B_Geocode alanı oluşturulmalıdır.
Dolayısıyla adres tablosunda B_Geocode, yol adı, türü, bina kapı no bilgilerini içeren alanlar
bulunacaktır. Su Abone Bilgileri, Doğalgaz Abone Bilgileri, Emlak Vergisi Bilgileri, Çevre
Temizlik Vergisi Bilgileri ve İlan Reklam Vergisi Bilgilerinin temini: Su ve doğalgaz abone
bilgileri ile, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerine ilişkin bilgiler, belediye
bünyesindeki birimlerden temin edilebilecek bilgilerdir. Bu bilgiler, belediyenin kentteki kaçak
su kullanımlarını, vergi beyanında bulunmayan veya borcu bulunan mükellefleri tespit ederek
gerekli işlem ve tebligatları yapabilmesi açısından oldukça önemlidir. Belediyeden temin edilen
abone ve vergi bilgilerinin sistemde kullanılabilmesi, ancak bu bilgilerin dijital ortamda
bulunmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple temin edilen bilgiler eğer dijital ortamda değil
ise, ilk olarak dijital ortama aktarılmaları gerekmektedir.

Konumsal Olmayan Bilgiler
Konumsal Olmayan Bilgilerin Bilgisayara Aktarılması: Belediyede bulunan hizmet
birimlerinin yerine getirdikleri faaliyetler ile ilgili; belediye gelir ve gider bilgileri, tahakkuktahsilat bilgileri, emlak-istimlak bilgileri, makine-araç-gereç bilgileri, itfaiye hizmet bilgileri,
sağlık hizmet bilgileri, iktisat programları bilgileri, evrak takip bilgileri ve emlak-istimlak
bilgileri eğer sayısal ortamda mevcut değilse, sayısallaştırılmaları gerekmektedir.

Sistemin İşletilmesi
T.C. Kimlik No Tabanlı Tek Sicil Oluşturulması: Yerel yönetimlerde tek sicil
uygulamalarının amacı, kentlinin kendi adına ödediği her vergi için ayrı tahakkuk kayıtlarının
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tutulması yerine, tüm tahakkuklarının bağlı olduğu tek bir sicil yapısının kurulmasıdır. Tek sicil
uygulaması ile, belediye servislerindeki işler kolayca takip edilerek kentliye ait tüm alanlardaki
borçlar öğrenilip, kentlilerin vezne vezne dolaştırılmasının önüne geçilmiş olacaktır. Bu
sistemin yerel yönetimler açısından amacı ise, vatandaş ve belediye arasındaki gelir gider
ilişkisinin öğrenilmesi, belediyenin alacaklarının takibinin kolaylaşması ve planlamaların bu
bilgiler ışığında kısa zamanda, doğru olarak ortaya çıkartılmasıdır. Aynı zamanda, gelişen
teknolojiye de ayak uydurulduğu takdirde, kentliler evlerinden veya ofislerinden bankacılık
sektöründe olduğu gibi bireysel işlemle tüm işlemlerini yapabileceklerdir. Bu faydaların yerel
yönetimlere kazandırılması amacıyla, KBS uygulamalarında tek sicil oluşturma çalışmaları
gerçekleştirilmelidir. 28 Ekim 2000 tarihinde tamamlanan T.C. Kimlik Numaralarının nüfus
kayıtlarına verilmesi işlemiyle, tüm T.C. vatandaşları T.C. Kimlik No’suna kavuşmuştur. Her
bir kentli için farklı olan bu numaralar, daha fazla numara üretme ihtiyacı duyulmadan tek sicil
uygulamalarında kullanılmalıdır. T.C. kimlik numaraları, http://tckimlik.nvi.gov.tr/ internet
adresine girildiğinde açılan ilk pencereden nüfusa kayıtlı olunan il, ikinciden de ilçe seçildikten
sonra beliren pencerede bulunan bilgilerin seçenekli olarak girilmesiyle öğrenilebilir. Tek sicil
uygulamasının temelini ise belediyelerdeki emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi
kayıtları oluşturacaktır.
Verilerin Link Edilip Sistemin Çalışır Hale Getirilmesi ve Test Edilmesi: Veri toplama
ve ilişkili olarak kullanılacak veri tablolarında anahtar alanların oluşturulması tamamlandıktan
sonra, verilerin link edilmesi işlemine geçilmelidir. Gerekli ilişkilendirmeler tamamlandıktan
ve bağımsız olarak kullanılacak veriler oluşturulduktan sonra sistem çalışır hale gelmiş
olacaktır. Daha sonra gerçekleştirilen ilişkilendirmelerle birlikte sistemin doğru olarak çalışıp
çalışmadığının kontrolü amacıyla, tüm fonksiyonlar kontrol edilmeli, eğer aksaklıklar mevcut
ise kaynağı tespit edilerek giderilmelidir. Sorgulama, Analiz ve Raporlama İşlemlerinin
Gerçekleştirilmesi: Sistem çalışır hale getirildikten ve doğruluğu test edilip onaylandıktan
sonra, belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda sorgulama, analiz ve raporlama işlemlerine
geçilebilir. Veri İletişimi ve Paylaşımı Sisteminin Kurulması: Sistem çalışır hale geldikten
sonra gerek kurum içi birimler arasında, gerekse diğer kurumlarla veri iletişimi ve paylaşımı
sistemi LAN, WAN veya internet aracılığıyla sağlanarak, aynı veriden farklı birim veya
kurumların yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Belediye Web Sitesinin Oluşturulması veya
Güncellenmesi: KBS çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan çalışmaların yasa ve yönetmeliklerin
izin verdiği ölçüde internet ortamından kentlilere sunulabilmesi, kentliler ile belediye
arasındaki iletişimin daha kolay sağlanabilmesi, güncelleme amaçlı verilerin kentliler
tarafından belediyeye internet ortamından iletilebilmesi ve kentlilerin ödeme v.b. belediyede
yapacağı i şlemleri belediyeye gelmeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla belediyenin
mutlaka bir web sitesi bulunmalıdır. Eğer belediyenin web sitesi KBS uygulamasından önce
mevcut ise, bu durumda site yeni sisteme bağlı olarak revize edilmelidir. Güncelleme
Sisteminin İşletilmesi: Belediye birimlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin takibi amacıyla
düzenlenmiş formlar, diğer kurumlardan belirli periyotlarda belediyeye iletilecek değişiklik
verileri (Ayda bir kez tapu sicilinde meydana gelen değişikliklerin Tapu Sicil Müdürlükleri
tarafından belediyeye iletilmesi gibi) ve muhtarlıklardan gelecek değişiklik verileri, belediyede
KBS’nin güncellemesinden sorumlu eğitimli personeli tarafından sisteme girilerek, sistemin
güncel kalması sağlanmalıdır.
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9.2. Kent Bilgi Sistemi Uygulaması İş-Akış Şemasının Oluşturulması
KBS uygulamalarında takip edilmesi gereken temel işlem adımlarını ve öncelik sırasına
göre gösteren iş-akış şeması düzenlenerek genel olarak Ek Şekil de sunulmuştur. Ek şekil için
ilgili öğretim üyesinden talepte bulunmanız gerekmektedir.

9.3. Kent Bilgi Sistemi Proje Planlaması
Orta ölçekli belediyelerde gerçekleştirilecek KBS uygulamalarının süreci hakkında bilgi
edinmek ve örnek bir planlama oluşturmak amacıyla KBS proje planlaması gerçekleştirilmiştir
(Ek Tablo 1, Ek Tablo 2, Ek Şekil 2, Ek Şekil 3). Bu çalışmaya geçilmeden önce, proje
planlamasının yapılacağı kent ölçeği ve belediye yapısı hakkında bir takım kabullerde
bulunulmuştur. Planlamanın yapıldığı kentin 15000 nüfuslu ve 400 hektarlık bir alana yayılmış
olduğu varsayılmıştır. Ayrıca uygulamanın veri toplama ve değerlendirme aşamalarının
planlamaya uygun gerçekleştirilebilmesi için, en az 2’şer kişiden oluşan 4 grubun var olduğu
kabul edilmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KBS için genel işlem adımları, faaliyetleri, pilot bölge çalışması ve proje
planlaması süreci öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) KBS Tasarımı yapılırken hangi amaçların yerine getirilmesine dikkat edilmelidir?
2) Türkiye de KBS anlamında yaşanan temel sorunlar nelerdir?
3) KBS projesinde Teknik altyapı ve üstyapı tesisleri nelerdir?
4) KBS yapılırken hangi amaçlar yerine getirilmelidir?
5) KBS çalışmalarında karar destek kurulu nasıl oluşturulmalıdır?
6) KBS çalışmalarında hali hazır harita nasıl temin edilmelidir?
7) KBS çalışmalarında veritabanı tasarımı nedir?
8) KBS projesinde kurumsal yapının re-organizasyonu ne demektir?
9) KBS projesinde yazılım seçimi için nelere dikkat edilmelidir?
10) KBS projelerinde ilgili kurumlarla veri değişim/paylaşım protokollerine neden
ihtiyaç duyulur?

Cevaplar
1) Belediye birimleri arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanarak; birimlerde
aynı veya benzer çalışmaların tekrarının veya birbirine olumsuz etkilerinin kaldırılarak,
insan gücü, zaman ve mali kaynak israfının önlenmesi, verimliliği arttırıcı unsurların
desteklenmesi. • Mekansal, sosyal ve ekonomik planlama için gerekli tüm verilere,
bunlara dair tüm istatistiki analizlere, araştırma sonuçlarına ulaşılabilmesi, planlama ve
yönetim hizmetlerinin adil, etkin ve akılcı olabilmesi. • Altyapı, ulaşım, sağlık, çevre
temizlik gelir ve giderlerinin takibi, güvenlik, her türlü denetim, halkla ilişkiler v.b.
belediye hizmetlerinin otomasyona geçilerek verimli, güvenilir, sağlıklı ve çağdaş
normlarda yöre sakinlerine sunulabilmesi. • Belediye personel, cari ve yatırım
harcamalarının karşılanmasına yönelik potansiyel kaynakların araştırılması, belediye
menkul ve gayrimenkul gelirlerinin tespiti, takibi ve işletilmesinin kontrol altına
alınmasıyla, bütçeye maksimum düzeyde katkı sağlanması olarak sıralanabilir.
2) Kent idarecileri KBS hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadıklarından, KBS
çalışmalarına nereden başlanması ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği gibi
konularda sıkıntılar yaşamaktadırlar.
Ülkemizde KBS’lerin oluşturulabilmesi ve yaşatılabilmesi için gerekli yasal ve
teknik altyapı ve standartlar henüz mevcut değildir.
Oluşturulacak KBS çalışmalarına model teşkil edebilecek bir çalışma henüz
gerçekleşmemiştir.
KBS’lerin temel bileşenlerinden olan mevcut yazılımlar, orta ölçekli
belediyelerin beklentilerinden daha karmaşık bir yapı içermektedir.
3) İçme suyu şebekesi, atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi,
doğalgaz şebekesi, elektrik şebekesi, telefon şebekesi, kablolu yayın hatları, trafolar,
lektrik direkleri, eş yükselti eğrileri, ölçme noktaları, jeolojik haritalar, içme suyu
noktaları, yangın vanaları, rögar kapakları, menholler, tv vericileri, idari sınıri akarulari
GSM istasyonları
4) Belediye birimleri arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanarak; birimlerde
aynı veya benzer çalışmaların tekrarının veya birbirine olumsuz etkilerinin kaldırılarak,
insan gücü, zaman ve mali kaynak israfının önlenmesi, verimliliği arttırıcı unsurların
desteklenmesi. • Mekansal, sosyal ve ekonomik planlama için gerekli tüm verilere,
bunlara dair tüm istatistiki analizlere, araştırma sonuçlarına ulaşılabilmesi, planlama ve
yönetim hizmetlerinin adil, etkin ve akılcı olabilmesi. • Altyapı, ulaşım, sağlık, çevre
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5)

6)

7)

8)

temizlik gelir ve giderlerinin takibi, güvenlik, her türlü denetim, halkla ilişkiler v.b.
belediye hizmetlerinin otomasyona geçilerek verimli, güvenilir, sağlıklı ve çağdaş
normlarda yöre sakinlerine sunulabilmesi. • Belediye personel, cari ve yatırım
harcamalarının karşılanmasına yönelik potansiyel kaynakların araştırılması, belediye
menkul ve gayrimenkul gelirlerinin tespiti, takibi ve işletilmesinin kontrol altına
alınmasıyla, bütçeye maksimum düzeyde katkı sağlanması olarak sıralanabilir.,
Karar Destek Kurulu Oluşturulması: KBS uygulamaları sırasında zaman zaman gerek
uygulayıcılar gerekse belediye idarecileri tarafından kritik kararların alınması
gerekmektedir. Uygulanacak olan sistemin başarısı ise önemli ölçüde bu kararların
isabetli olmasında yatmaktadır. KBS’lerin pahalı yatırımlar olduğu düşünülürse,
başlangıçta mutlaka hem belediyedeki faaliyetler, hem de KBS konusunda uzman
kişilerden oluşan bir karar destek kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurulun üyeleri arasında,
belediye hizmet birimlerinin müdürleri veya bu birimde yürütülen işler hakkında uzman
kişiler ile, en az 1 KBS uzmanı bulunmalıdır. Zaman zaman bu kurulun toplantılarına
belediye başkanının da katılımı sağlanmalıdır.
Kente ait tüm detayların, yapılan ölçü, hesaplama ve çizim işlemleriyle grafik üzerinde
temsil edildiği halihazır haritalar, KBS’lerin en önemli veri kaynaklarından biridir.
KBS’de kullanılacak yol ağı ve bina katmanı, ölçme noktaları, elektrik direkleri, kentin
topoğrafyası v.b. birçok grafik bilgi, halihazır haritalardan temin edilmektedir. Bu
sebeple, KBS uygulamalarına bu temel haritanın teminiyle başlanmalıdır. Kentin
halihazır haritasının mevcut olmadığı durumlarda yapılacak olan ilk iş, belediye
bünyesinde bulunan ilgili birim tarafından veya ihale yoluyla halihazır haritanın sayısal
olarak ülke koordinat sisteminde oluşturulmasıdır. Halihazır haritalanın mevcut olduğu
durumlarda karşılaşılan en önemli sorun, güncelliktir. Belediyelerde, bu haritalar
üzerinde bulunan kente ait herhangi bir detayda meydana gelen değişimin
güncellenmesini sağlayan bir sistem mevcut olmadığından, halihazır haritalar
yapıldıktan kısa bir süre sonra, hatta yapım aşamasında güncelliğini yitirmektedirler. Bu
sebeple, KBS’de kullanılacak verilerin güncel olması zorunluluğu da göz önüne alınırsa,
halihazır haritanın temininden sonra ilk yapılması gereken, bu haritanın güncel olup
olmadığının araştırılmasıdır.
Veritabanı tasarımı, sistemde kullanılacak verilerin veritabanında oluşumlarını ve
birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlayan bir tasarım çalışmasıdır. Bu çalışma sırasında
şu aşamalar gerçekleştirilmelidir: a) Kullanıcı görüşlerinin modellenmesi a.1.)
Kurumun amaçlarını destekleyecek fonksiyonların tanımlanması a.2.) İş fonksiyonlarını
destekleyecek veri gereksinimlerinin tanımlanması a.3.) Veritabanı uygulama planının
şekillendirilmesi b) Varlıklar ve aralarındaki ilişkilerin tanımlanması b.1.) Varlık-ilişki
tanımları b.2.) Varlık-ilişki diyagramları b.3.) Verilerin normlandırılması c) Varlıkların
gösterilmesi d) Coğrafik veri setlerinin organizasyonu d.1.) Katman açıklamalarının veri
sözlüğüne ilavesi
Günümüzde kurumların yeniden yapılanmasını gerektiren nedenler arasında
teknolojideki gelişmeler birinci sırayı almaktadır. Hizmet alanlarında meydana gelen
gelişmeler yada daralmalar, kurumların bünyesinde yeni birimlerin kurulmasını,
bazılarının da kaldırılmasını gerektirebilmektedir. Son zamanlarda belediyelerde
gerçekleştirilmekte olan KBS çalışmaları da, belediyedeki faaliyetlerin yerine
getirilmesinde önemli değişimlere neden olmuş ve yeniden yapılanma ihtiyacı
doğurmuştur. KBS’den önce daha çok birbirinden bağımsız, kendi sorumluluklarını
yerine getiren belediye birimleri, KBS ile birlikte verileri paylaşabilir ve daha çok
iletişim kurabilir bir yapıya kavuşmuşlardır. Ayrıca, sistemin kurulmasından sonra
güncelleme işlemlerinin zamanında yapılarak KBS’nin canlılığını sürdürebilmesi ve
sistemin yönetilebilmesi için de, belediyede, belediyenin iş hacmine göre sistemden
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9)

10)

sorumlu kişi ya da kişilerin bulunması gerekmektedir. Bu sebeple, belediyede oluşan
yeni yapının düzenlenmesi ve veri akışının sağlanabilmesi için yeniden yapılanma bir
gereksinimdir.
a) Kullanıcıların bir bölümünü belediye personeli ve kentlilerin oluşturduğu ve bu
kullanıcıların değişik eğitim seviyelerinden olabileceği de düşünülerek, kolay anlaşılır
ve kullanılabilir bir yapıya sahip yazılım tercih edilmelidir. b) Seçilen yazılımın,
belediyenin KBS’den beklentilerini gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip olması
gereklidir. c) Beklentileri aşan yazılımların hem ek maddi külfet getireceği, hem de
karmaşaya sebep olacağı gözden kaçırılmamalıdır. d) Bilgi sistemlerinde yazılımların
ortalama ömrünün 3-5 yıl olduğu düşünülürse, seçilen yazılımın güncellenebilir bir
yapıya sahip olmalıdır. e) İşletim sistemi ve yazılımların seçiminde ana modül seçimine
paralel olarak, sadece başlangıçta yapılması planlanan işler için, ana sisteme ait alt
modüllerin paket programları tercih edilmelidir. Projenin ilerleme sürecinde uygulama
yazılımlarına karar verilmesi uygun bir yöntemdir. f) Seçilen yazılım donanımdan
bağımsız, güçlü bir eğitim ve bakım desteğine sahip, terfi sürekliliği olan, güçlü
referansları olan bir yazılım olmalı ve veri girişi, veri işleme, veri analizi, veri sunuşu,
kullanıcı arayüzü oluşturma ve uygulama geliştirme gibi temel fonksiyonel özelliklerine
dikkat edilmelidir.
KBS’de ihtiyaç duyulan verilerin bir kısmı belediye bünyesinde mevcut veya
üretilebilirken, kadastral haritalar, tapu kayıtları, altyapı haritaları vb. bir kısım verilerin
ise, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, TEAŞ, Türk Telekom v.b. kurumlardan temin
edilmesi gerekmektedir. Bu verilerin temini ise, ilgili kurumlarla veri değişimi
protokollerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilmektedir.
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10. KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Coğrafi Varlıklar
10.3. Veri toplama yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yapay ve doğal coğrafi özellikler ifadesinden ne anlıyorsunuz?
2) Konumsal ilişki kavramını açıklayınız.
3) Grafik bilgi nedir?
4) Sözel bilgi nedir?
5) KBS de veri toplama yöntemleri nelerdir?
6) KBS de fotogramteri yöntemi ile veri nasıl toplanır?
7) KBS de uzaktan algılama yöntemi ile veri nasıl toplanır?
8) KBS’de sayısal yükseklik modeli ne amaçla kullanılır?
9) KBS de anolog veri nedir? Nasıl sayısal hale dönüştürülür?
10) KBS de veri formatı dönüşümü neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Veri modelleri
Veri toplama yöntemleri
Coğrafi varlıklar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hangi durumlarda hangi veri
modellerinin
kullanılması Sözel bilgi
gerektiği öğrenilecektir.
Veri
tolam
yöntemleri
Sözel bilgi
öğrenilecektir.
Coğrafi varlıklar e bu
varlıkların KBS içindeki yeri Sözel bilgi
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Veri toplama yöntemleri
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Giriş
10.1. Coğrafi Varlıklar
Yeryüzünde veya uzayda konumlanmış nesneler ve olayların her biri coğrafi varlık (entity)
olarak bilinir. Coğrafi bilgi sistemlerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi, yaşanan dünyadaki
coğrafi varlıklar arasındaki doğal ve yapay ilişkilerin, gerçekte olduğu gibi, bir sistem dahilinde
modellenmesiyle mümkündür. Bunu sağlamak için, gerçekte var olan tüm detayların, coğrafik
özellikleriyle ve aralarındaki ilişkilerle birlikte koordinat referanslı olarak tanımlanması gerekir.
Böyle bir tanımlama için, coğrafi varlığın konumu ve şekli hakkında bilgi verecek grafik veri
yanında, özniteliği hakkında bilgi verecek grafik-olmayan verilere de ihtiyaç vardır. Bu veriler,
tamamen olmasa da kısmen, coğrafik özellikleri itibariyle harita ortamlarında mevcuttur. Coğrafi
varlıkları niteleyen unsurlar coğrafik veri olarak bilinirler.

Coğrafi veriler
Coğrafi varlıkların sahip olduğu özellikler değişik gösterim şekilleriyle ifade edilebilir. Bu
ifade şekilleri, grafik ya da grafik-olmayan coğrafik veriler olarak bilinirler. Coğrafi veriler ya da
daha geniş anlamda coğrafi özellikler, doğal nitelikte olabildikleri gibi (örneğin; nehirler,
ormanlar, vadiler, kıyılar vb), yapay nitelikte yani inşa edilmişte olabilirler (örneğin; yollar,
binalar, boru hatları, kanal, park vb), veya arazilerin sınırlandırılmasıyla da oluşabilirler (örneğin;
ülkeler, kentler, idari sınırlar, imar adaları, kadastro parselleri vb).
Coğrafik özellikler, gerçek dünyanın bir modeli gibi çoğu kez haritalar üzerinde
gösterilirler. Dolayısıyla haritalar, bir takım kısıtlamalara rağmen, yeryüzündeki grafik ve grafikolmayan bilgileri bir arada kullanıcıya sunabilmektedir. Haritalar, birçok coğrafik veriyi grafik
olarak yansıtırken, bunlara ilişkin grafik-olmayan bazı bilgileri de genellikle sembol veya etiket
kullanarak ta gösterebilirler. Bu anlamda gerçek dünyanın birçok verisi mevcut veri halinde
haritalarda bulunmaktadır. Bunun dışındaki veriler de, ilave gözlem ve ölçmeler ile elde
edilebilecek niteliktedirler. Haritalar mevcut verilerin birçoğunu kapsamaları yanında, sahip
oldukları veriler arasındaki ilişkilere ait bilgileri de kullanıcıya sunmalarından dolayı CBS
açısından büyük önem taşırlar. Bilhassa haritaların konum bilgileri yanında kartoğrafik
gösterimlerle de zenginleştirmiş olması bu önemi daha da artırmaktadır.

Haritalar ve Konumsal İlişkiler
Haritalar yeryüzünün tamamını veya bir kısmını belli bir ölçekte gösteren gerçek modeller
olarak düşünülebilir. Bu modeller referans olarak daima bir koordinat sistemini esas alır. Coğrafik
detaylar arasındaki mesafeler, alanlar, yükseklikler gibi ölçüye dayalı ve de hesaplanabilir
nitelikteki büyüklükler haritalardan elde edilebilir. Bunun yanında yine haritalardan coğrafik
detaylar hakkında, isim, adres, numara gibi tanımlayıcı türden bilgiler de sağlanabilir. Dolayısıyla
haritalarda sadece grafik veriler değil, aynı zamanda grafik-olmayan öznitelik verileri de
mevcuttur. Grafik-olmayan türden tanımlayıcı verilerin haritalarda gösterimine ilişkin aşağıdaki
örnekler verilebilir.
• Havaalanı, postane gibi çok özel coğrafik özellikler yine Q* gibi özel semboller ile gösterilir.
• Şehir merkezleri sembol (lm) ve etiket (ª) şeklinde gösterilirken, ana yollar ve sokak isimleri
adres gösterimi için harita üzerine yazılır.
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• Ana binalar yine özel isimleri ve özel fonksiyonlarını belirtir farklı stillere sahip yazılar ile
gösterilir.
• Yollar değişik kalınlıktaki çizgiler, farklı renk ve kalıplar ile çizilir. Farklı özellikteki yollar, bu
tür çizgiler ile sınıflandırılmış olur (örneğin; devlet yolu 3 mm kalınlığında ve kırmızı renkle
çizilirken, bu yola bağlı bir tali yol 1 mm kalınlıkta ve sarı renkte çizilir).
• Akarsular, deniz ve göller mavi; ovalar ve vadiler yeşil; dağlar kahverenginde gösterilirler.

Konumsal ilişki (spatial relation), coğrafik özelliklerin konumlarını ve çevresiyle olan
ilişkilerini anlama ve bunlar hakkında bilgi edinme açısından büyük önem taşır. Harita üzerindeki
konumsal ilişkiler sabit görünümde olup, bu ilişkilerin anlaşılması için, harita okuma ve
yorumlama bilgisi gerekir. Harita üzerinde yapılacak okuma ve yorumlama ile, konuma dayalı bir
çok sorgulama yapıp, bilgi elde etmek ve bunlara ait bazı kararlar vermek mümkündür. Şöyle ki;
•
•
•
•
•
•
•

Hangi coğrafik özellikler diğerleriyle bağlantı (connect) özelliği gösterir? (Örneğin; A tali yolu B caddesine
bağlanır)
Hangi coğrafik özellikler devamlılık (adjacent) gösterir? (Örneğin; Tren yolu tek bir hat boyunca olmasına karşın,
bu hat üzerinde bulunacak A,B,C,D gibi istasyonlar hattın devamlılığı sağlar)
Hangi coğrafik özellikler sahiplik (contained) gösterir? (Örneğin; fakülte ve bölüm binalarının üniversite kampüs
alanında bulunması veya kaçak binaların hazine arazisi üzerinde bulunması)
Hangi coğrafik özellikler kesişim (intersect) gösterir? (Örneğin; A caddesi ile B caddesi birbirini Taksim
kavşağında keser ise; bu durumda Taksim kesişim noktasıdır)
Hangi coğrafik özellikler diğerlerine yakınlık (near) gösterir? (Örneğin; Eskişehir, Ankara’ya Trabzon’dan daha
yakındır)
Hangi coğrafik özellikler farklı (difference) konumdadır? (Örneğin; dağlar vadilerden daha yüksektedir)
Hangi coğrafik özellikler izafilik (relative position) gösterir? (Örneğin; Sinop Türkiye’nin kuzeyinde, Edirne
batısındadır)

Bu tür bilgilerden yararlanarak harita kullanıcıları amaçları doğrultusunda daha doğru
kararlar verebilirler. Kararların verilmesi, haritaların sahip olduğu yukarıda ki özelliklere bağlıdır.
Örneğin; a) yeni inşa edilecek bir okulun A kavşağına ve tren istasyonuna en çok 1 km. mesafede
bulunması, b) çöp toplama aracının hangi yol boyunca çöpleri toplaması gerektiği, c) tesis edilecek
su şebekesinin hangi eğim boyunca gideceği gibi, kararların alınması haritanın doğru bir şekilde
yorumlanmasıyla mümkündür. Tüm bu yorumlar ve kararlar haritada veya daha geniş anlamda
gerçek dünyadaki coğrafik verilerin varlığına bağlıdır.

Grafik ve Grafik-olmayan Bilgiler
Coğrafik veriler, özellikleri itibariyle iki değişik şekilde ifade edilirler. Bunlar yukarıda da
ifade edildiği gibi, grafik ve grafik-olmayan bilgiler şeklindedir. Grafik bilgiler coğrafik varlığın
konumu, büyüklüğü ve biçimi hakkında bilgi verirken, grafik-olmayan (non-graphic) bilgiler aynı
coğrafik varlığın sahip olduğu yapısal özellikler hakkında bilgi verir. Grafik-olmayan bilgiler
kavramı, bazı kaynaklarda tanımsal bilgiler, metinsel bilgiler veya sözel bilgiler şeklinde de ifade
edilmektedir.

Grafik bilgiler
Grafik bilgiler, belli bir koordinat sistemini referans kabul ederek, sistem uzayında
koordinatlarla ifade edilirler. Örneğin, uzayda herhangi bir A detayının konumu; (x,y,z) kartezyen
koordinat değerleriyle veya (φ,λ) enlem, boylam şeklindeki coğrafi koordinat değerleriyle veya
(α,s) açı ve mesafe şeklindeki kutupsal koordinat değerleriyle kesin olarak tanımlanır. Söz konusu
detay bir nokta ise, tek bir koordinat değeri yeterli iken; bir çizgi olması halinde bir koordinat
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dizisine ihtiyaç vardır. Konumlar koordinatlarla ifade edilirken, mutlaka bir koordinat sistemin
tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanarak, temel alınan koordinat sistemi coğrafik referans
olarak adlandırılır.
Grafik bilgiler koordinatlarla ifade edildiğinden detayın büyüklüğü hakkında da bilgi
verirler. Böylece grafik bilgiler, değişik ortamlarda, örneğin kağıt üzerinde, şekil bakımından
gerçekte oldukları gibi görülürler. Buna en açık örnek olarak haritalar verilebilir. Çünkü, haritalar
koordinat bilgisine dayalı olarak, coğrafik detayların belli ölçeklerde gösterim şekilleridir. Bu
bakımdan coğrafi bilgi sistemlerinde haritalar genellikle grafik bilgiler olarak algılanırlar.

Grafik-olmayan (tanımsal, sözel) bilgiler
Coğrafi varlıkların koordinat bilgileri yanında, bu varlıklar arasındaki ilişkiler ve bu
varlıkların özellikleri hakkındaki diğer bilgilere de ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle grafikolmayan tanımlayıcı nitelikteki yazılı bilgiler olup, coğrafi varlıkların, öznitelik (attribute)
bilgilerinden oluşurlar. Öznitelik bilgisi, coğrafik detayın sahip olduğu karakteristik özelliğin,
alfa-sayısal olarak gösterimidir. Diğer bir deyişle, grafik olarak ifade edilemeyen özelliklerin,
şekilden bağımsız, metinsel olarak ifade edilmeleridir. Örneğin, uzayda bir nokta koordinatıyla
tanımlanmış olsa dahi, bu noktanın tüm özellikleriyle bilinebilmesi için, noktanın adı, numarası,
işlevi gibi öznitelik bilgilerine de ihtiyaç duyulur. Nokta şeklinde grafik olarak gösterilen bir detay,
gerçekte ya da harita üzerinde bir elektrik direğini gösteriyor ise, bu direğin; cinsi, yüksekliği, tesis
tarihi, son bakım tarihi, boyu, rengi gibi özniteliklerin her biri grafik-olmayan bilgidir. Yine aynı
şekilde grafik olarak bir çizginin gerçekte herhangi bir yolu gösterdiği düşünülürse; yolun cinsi,
yapım tarihi, şerit sayısı, genişliği gibi bilgiler de grafik-olmayan bilgilerdir. Grafik-olmayan
bilgiler, genellikle yazılı olarak tablo dokümanları halinde toplanan verilerden oluşurlar. Bu türden
veriler, mevcut kayıt evraklarından elde edilebildiği gibi, anket, istatistik, form doldurma, liste,
rapor, sayaç okuma vb şekillerde toplanabilirler.

Coğrafik Veri Elementleri
Coğrafik veriler haritalar üzerinde grafik olarak gösterilirken, bunların yoğunluğu dikkate
alındığında, birçok karmaşık şekil ortaya çıkmaktadır. Bu karmaşık yapı bilhassa grafik verilerin
sınıflandırılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, grafik verilerin geometrik olarak
tanımlanmasına imkan vererek, bilgisayar ortamında bu verilerin saklanmasını sağlamaktır.
Coğrafik veriler incelendiğinde, bu verilerin üç temel unsurdan meydana geldiği görülmektedir.
Bunlar;
1. Nokta (point)
2. Çizgi (line)
3. Poligon (polygon)

şeklindeki geometrik yapılarda olup, coğrafik veri elementleri olarak bilinirler (Şekil.3.2).
Gerçek dünyadaki coğrafi varlıklar irdelendiğinde, bunların sadece bu üç temel geometrik yapıda
olduğu görülmektedir. Örneğin; ağaç, tepe noktası, elektrik direği, istasyon, kavşak noktası,
yerleşim merkezleri vb coğrafi detaylar nokta ile; akarsu, yol, elektrik, su hattı, gaz şebekesi,
kanalizasyon, demir yolu vb coğrafi detaylar çizgi ile; parsel, bina, göl, imar adası, yeşil alan,
orman, yerleşim alanları vb coğrafi detaylar poligon ile ifade edilirler.
Bu yaklaşım coğrafik varlıkların veya haritaların gösterimlerini geometrik olarak çok
basite indirgemektedir. Dolayısıyla bir haritanın sadece nokta, çizgi ve poligonlardan meydana
geldiğini söylemek mümkündür. Veri elementlerinin konumları bir koordinat veya bir dizi
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koordinat tarafından ifade edilirken, konum bilgisi dışındaki grafik-olmayan bilgiler öznitelik
verileri şeklinde ifade edilirler.

10.2. Veri Toplama Çeşitleri
Veri toplama işlemi coğrafi bilgi sistemlerinin gerçekleştirilmesinde en fazla zaman alan
ve en çok maliyet gerektiren önemli safhalardan biridir. Bu aşamada, oluşturulacak sistemin uygun
şekilde çalışabilmesi için mutlak suretle sisteme düzenli veri akışının sağlanması gerekir. Veri
toplama işlemleri değişik veri kaynaklarından, günümüzdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak,
farklı disiplinler tarafından gerçekleşmektedir. Ayrıca bu şekilde elde edilen verilerin birbirine
entegre edilmesi de büyük önem taşımaktadır. CBS’de verilerin toplanmasında izlenen yöntemler
genelde aşağıdaki şekillerde olmaktadır. Bunlar;
Yersel ölçme yöntemleri
Fotogrametrik yöntem
Uzaktan algılama tekniği
GPS tekniği
Mevcut haritaların elle sayısallaştırılması
Tarama sistemleriyle otomatik sayısallaştırma
• Hazır veri tabanlarının transferi

•
•
•
•
•
•

biçimlerinde coğrafi bilgi sistemlerinde en fazla kullanılan konumsal veri toplama
teknikleri olarak bilinirler.
Veriler genelde gerçek dünyada var olan coğrafik nesnelerdir. Ancak bunların bir şekilde
elde edilip bilgisayar ortamına transfer edilmesi gerekir. Bu amaçla geliştirilmiş veri toplama
teknik ve cihazları var olmakla birlikte, günümüz teknolojisiyle birlikte bunlar da hızlıca
gelişmektedir. Veri toplama tekniğinin başında en klasik yöntem olarak bilinen harita işlemi
gelmektedir. Bir haritanın oluşturulması için gerek duyulan işlemlerin tamamına yakınının aynen
uygulanması halinde bir coğrafi bilgi sistemi için gerekli verilerin toplanması da mümkün
olacaktır. Ancak, klasik haritalama süreci zaman alıcı bir işlem olduğundan, zorunluluk olmadıkça
haritalamadan farklı daha gelişmiş veri toplama yöntemleri kullanılmalıdır. Bazı konum verileri
henüz elde edilemediğinden yeniden ölçü ve harita alımı gerekirken, bunun yanında daha önceden
ölçüsü yapılmış veya bir şekilde toplanmış veriler de mevcut olabilir. Dolayısıyla konumsal
içerikli verileri;
1.
2.

Mevcut-olmayan veriler
Mevcut veriler

olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Her iki grup, veri elde ediliş biçimine göre ayrıca
kendi içerisinde de sınıflandırılabilir. Şekil 10.1.de veri toplama tekniklerinin sınıflandırılması
görülmektedir.
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Şekil 10.1. Veri toplama teknikleri

Mevcut Olmayan Verilerin Elde Edilmesi
•
•

•
•

Araziden doğrudan yapılan yersel ölçmeler
GPS ile uydu gözlemlerinden yararlanma
Fotogrametrik yöntemle harita üretimi
Uzaktan algılama ile uydu fotoğraflarından yararlanma

CBS’de mevcut olmayan veriler, daha çok yeni kurulması planlanan sistemlere veri
sağlama yanında daha duyarlı ve sağlıklı verilerin elde edilmesi açısından önemlidir.
Sayısallaştırma ile mevcut haritalar üzerinden veri toplanırken, gerek bu türden verilerin kontrolü
gerekse güncelleme amaçlı yeni verilerin sisteme entegrasyonu için çoğu kez araziden doğrudan
ölçü yapmak gerekir. Pahalı ve zaman alıcı bir yaklaşım olmasına karşın, daha hassas veri elde
etme bakımından tercih edilir. Teknolojiyle gelişen veri toplama cihazlarına bağlı olarak, araziden
doğrudan yapılan yersel harita alımları, GPS gözlemleri, fotogrametrik ve uzaktan algılama
teknikleriyle objelere ilişkin koordinat değerleri yanında bu detaylara ait öznitelik bilgileri de
toplanarak, CBS’nin en çok zaman alıcı işlemi gerçekleşmiş olur. Bu türden verilerin toplanma
yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.

Araziden doğrudan yapılan yersel ölçmeler
Harita üretim teknolojisinde ve haritacılık bilimiyle ortaya çıkan gelişmeler, yersel alım
yöntemlerinde plançeteden elektronik kayıt edici takeometrelere kadar uzanan bir yelpazeyi
oluşturmaktadır. 18.yüzyılda kullanılmış olan plançetelerin, ölçülen noktaları yeniden üretme
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olanağı sağlamaması, bunun yerine çelik şerit metre, ölçü zinciri, ölçü latası, jalon gibi geleneksel
ölçü araçları ile gerçekleştirilen “bağlama yönteminin” kullanılmasına neden olmuştur.

GPS ile Uydu Gözlemlerinden Yararlanma
NAVSTAR GPS (Navigation System with Time and Ranging Global Positioning System),
uzayda konumları belli olan GPS uydularından gönderilen radyo sinyalleri yardımıyla karada,
denizde, havada ve uzaydaki, konumları belli olmayan noktalara ait hassas üç boyutlu konum, yön
ve zaman belirlemek amacıyla 1973 yılında USA askeri birimleri tarafından ortaya atılmış bir
sistemdir. Daha sonraları GPS sivil amaçlı kullanımlara açılmış ve çok değişik alanlarda konum
belirleme aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. GPS ile, klasik yersel ölçme
sistemlerden farklı olarak, her türlü hava şartlarında 24 saat boyunca çalışmak mümkündür. Ayrıca
noktaların birbirlerini görme zorunluluğu da yoktur.
GPS uydu yörünge planı 21+3 şeklindedir. Bunlardan üç uydu yedek uydu niteliğinde
olup, zamanla eskiyen veya bozulan uyduların yerine geçmek üzere yörüngeye yerleştirilmiştir.
GPS yörünge düzeni 6 uydu yörünge düzleminden oluşturulmuştur. Bu düzlemlerin gök ekvatoru
ile yaptığı eğim açısı 55odir. Yörünge düzlemleri komşu yörünge düzlemine göre 60o
döndürülmüştür. İlkbahar noktasına göre bu düzlemlerin birbirine uzaklığı 60odir. Her bir yörünge
düzleminde dört uydu bulunmaktadır. GPS uydularının yerden yükseklikleri yaklaşık 20200 km
olup, yörüngeleri yaklaşık dairesel ve periyotları 12 yıldız saatidir. Tasarlanmış bu yörünge planı
ile dünyanın her yerinde aynı anda 24 saat süresi boyunca en az dört uydudan sinyal alınması
mümkündür.

Fotogrametrik yöntemle veri toplama
Fotogrametri, resimler üzerinden objelerin konum, büyüklük ve biçimini belirleyen bir
bilim dalıdır. Fotogrametrik ölçme ve değerlendirmenin sonucunda üç tip ürün elde edilmesi
mümkündür. Bunlar;
 Objelerin koordinatlarının x,y,z ile 3 boyutta belirlenmesi,
 Topoğrafik harita ve planların yapılması,
 Düşeylenmiş fotoğrafların elde edilmesi veya bu fotoğraflardan harita üretilmesi,
şeklinde sıralanabilir.
Fotoğraf üzerindeki bilgiler, objelerin geometrik olarak yeniden oluşturulması kadar önem
arz etmektedir. Bu bilgiler foto-yorumlama ile nesnelerin sınıflandırılması işleminin
gerçekleştirilmesini sağlar. Fotogrametri, objelerin yeniden oluşturulması ve buna yönelik
özellikleri objelere temas etmeksizin belirlemektedir. Bu şekilde konumsal bilgi elde etme
günümüzde Uzaktan Algılama (remote sensing) olarak adlandırılmaktadır.
Fotogrametrinin esas kullanımı, topoğrafik harita üretiminde olmaktadır. Bu haritalar
çizgisel (grafik) veya raster (ortofoto) formda olabilmektedir. Söz konusu harita veya ürünler,
modern aletlerle üç boyutta üretildiği zaman Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) olarak
isimlendirilirler. Arazi yüzeyinin kullanımı ve şekli ile ilgili bilgiler ise çeşitli şekillerde
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modellenerek CBS’de değişik biçimlerde işlenirler. Ayrıca, fotogrametri mülkiyet amaçlı kadastro
çalışmaları için, sınır noktalarının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Bu tür uygulamalarda
önemli olan gerekli doğruluğu sağlayacak ölçekte fotoğrafların çekilebilmesidir. Bir başka
kullanım alanı, yakın saha fotogrametrisidir. Fotogrametrinin bu uygulama alanında, obje uzaklığı
ile resim platformu arasındaki mesafe 1m ile 100m arasında değişmektedir. Mimarlık, arkeoloji,
binaların veya mühendislik yapılarının hassas ölçümü, deformasyon ölçmeleri, kinematik
ölçmeler ve bir çok uygulama yakın saha fotogrametrisinin uygulama kapsamındadır.

Uzaktan Algılama (Remote Sensing)
İnsanlar çok eski zamandan beri arazinin bir üst bakışını elde etmek için yüksek tepeleri
kullanırlardı. Bu bakış açısından bölgenin “kuş bakışını” elde ederlerdi. Böylece arazinin taslağını
çıkarıp gördüklerini yorumlayabiliyorlardı. Bu tip araştırmalar ile, av alanlarının tespiti, yolların
bulunması veya düşmana saldırmak için en iyi stratejiyi belirlemek mümkün olabiliyordu. Uzak
bir alandan arazi hakkında bilgi toplamanın avantajı çok eskiden beri bilinir. Günümüzde, Uzaktan
Algılama olarak isimlendirilen bu yöntem en etkin uzaktan bilgi toplama yöntemidir. “Uzaktan”
anlam olarak kişinin yüzlerce km veya daha fazla mesafeden nesnelere ulaşabilmesi ve
dokunabilmesi ile ilişkili olarak düşünülür. Uzaktan toplanan veri ise uzaktan algılanan veri olarak
adlandırılır.
Bugün bir çok doğal kaynak haritası (natural resource maps), bilhassa fotogrametri ve
uydu teknolojisindeki hızlı gelişmelerin ardından, uzaktan algılama tekniği kullanılarak üretilmeye
başlanmıştır. Hava Fotoğrafı tüm topoğrafik haritalarda, orman, jeoloji, arazi kullanımı ve toprak
haritalarının üretilmesinde kullanılmaktadır. Yakın bir geçmişle birlikte, radar (airborne radar) ve
raster veri (scanner data) uydu görüntüleri bu tip haritaların yapılmasında kullanılmaya
başlanmıştır. Hava fotoğrafları hala kentsel detaylama işlemlerinde kullanılmaktadır. Özellikle
belediyeler plan dışı arazi gelişmelerini tespit etmek için hava fotoğraflarından yararlanırlar.
Fotogrametrideki sınırlı alan çalışmasına karşın, uzaktan algılama çok geniş arazi
parçalarından ölçü toplamak için kullanılır. Arazi üzerinden alınan ölçüler topoğrafik haritalarda
yükseklik eğrilerinin çizilmesinde, jeolojik araştırma ve harita üretmede, magnetizma ve gama
radyasyon kullanan uçak tabanlı uzaktan algılamadan yararlanılır. Uçak tabanlı uzaktan algılama
sistemleri geniş alanlarda zamanla oluşan sürekli değişimleri ölçebilir. Meteoroloji uyduları ise
dünya yüzeyinin farklı yüksekliklerinden sıcaklık ölçülerini elde ederek, deniz yüzeyindeki
değişimleri gösterir, balık yoğunluğunu tespit ederek kıyı yönetimini sağlar. Uydu tabanlı
sistemler, deniz yüzeyindeki klorofil miktarının tahmin edilmesi ve balık avlanılacak sahaların
görüntülenmesinde, tarım arazilerinin sezon boyunca düzenli aralıklarla takip edilip, sağlık
açısından sorunlu alanların tespit edilmesinde ve ürün rekoltelerinin tespitinde kullanılabilir.
Dolayısıyla uzaktan algılama sistemleri geniş alanlardan çok hızlı bir şekilde dijital formda ölçü
toplayarak başka hiçbir şekilde görüntülenemeyecek olayları konuma bağlı olarak elde etme
yeteneğine sahiptir.

Mevcut Verilerin Elde Edilmesi
Analog Veriler
Analog veriler, dijital-olmayan ve kağıt ortamda bulunan verilerdir. Bunlar genelde kağıt
altlıklar üzerine çizilmiş haritalar, planlar, istatistiksel tablo verileri, defter ve benzeri kayıt
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ortamlarındaki metinsel türünden veriler, basılı hale gelmiş hava fotoğrafları gibi veriler olup,
CBS’de en yoğun biçimde kullanılan veri çeşitleridirler. Analog verilerin CBS açısından
kullanılabilir olması için bu verilerin sayısallaştırılması yani dijital hale dönüştürülmesi
gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan yöntemler;
a) Klasik sayısallaştırma
b) Otomatik sayısallaştırma
c) Tarama şeklinde sayısallaştırma
d) Ekrandan sayısallaştırma

olarak bilinmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde coğrafi varlıklar ve KBS için veri toplama yöntemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Yapay ve doğal coğrafi özellikler ifadesinden ne anlıyorsunuz?
2) Konumsal ilişki kavramını açıklayınız.
3) Grafik bilgi nedir?
4) Sözel bilgi nedir?
5) KBS de veri toplama yöntemleri nelerdir?
6) KBS de fotogrametri yöntemi ile veri nasıl toplanır?
7) KBS de uzaktan algılama yöntemi ile veri nasıl toplanır?
8) KBS’de sayısal yükseklik modeli ne amaçla kullanılır?
9) KBS de anolog veri nedir? Nasıl sayısal hale dönüştürülür?
10) KBS de veri formatı dönüşümü neyi ifade etmektedir?

Cevaplar
1) Coğrafi varlıkların sahip olduğu özellikler değişik gösterim şekilleriyle ifade edilebilir.
Bu ifade şekilleri, grafik ya da grafik-olmayan coğrafik veriler olarak bilinirler. Coğrafi
veriler ya da daha geniş anlamda coğrafi özellikler, doğal nitelikte olabildikleri gibi
(örneğin; nehirler, ormanlar, vadiler, kıyılar vb), yapay nitelikte yani inşa edilmişte
olabilirler (örneğin; yollar, binalar, boru hatları, kanal, park vb), veya arazilerin
sınırlandırılmasıyla da oluşabilirler (örneğin; ülkeler, kentler, idari sınırlar, imar adaları,
kadastro parselleri vb).
Coğrafik özellikler, gerçek dünyanın bir modeli gibi çoğu kez haritalar üzerinde
gösterilirler. Dolayısıyla haritalar, bir takım kısıtlamalara rağmen, yeryüzündeki grafik
ve grafik-olmayan bilgileri bir arada kullanıcıya sunabilmektedir. Haritalar, birçok
coğrafik veriyi grafik olarak yansıtırken, bunlara ilişkin grafik-olmayan bazı bilgileri de
genellikle sembol veya etiket kullanarak ta gösterebilirler. Bu anlamda gerçek dünyanın
birçok verisi mevcut veri halinde haritalarda bulunmaktadır. Bunun dışındaki veriler de,
ilave gözlem ve ölçmeler ile elde edilebilecek niteliktedirler. Haritalar mevcut verilerin
birçoğunu kapsamaları yanında, sahip oldukları veriler arasındaki ilişkilere ait bilgileri
de kullanıcıya sunmalarından dolayı CBS açısından büyük önem taşırlar. Bilhassa
haritaların konum bilgileri yanında kartoğrafik gösterimlerle de zenginleştirmiş olması
bu önemi daha da artırmaktadır.
2) Konumsal ilişki (spatial relation), coğrafik özelliklerin konumlarını ve çevresiyle olan
ilişkilerini anlama ve bunlar hakkında bilgi edinme açısından büyük önem taşır. Harita
üzerindeki konumsal ilişkiler sabit görünümde olup, bu ilişkilerin anlaşılması için,
harita okuma ve yorumlama bilgisi gerekir. Harita üzerinde yapılacak okuma ve
yorumlama ile, konuma dayalı bir çok sorgulama yapıp, bilgi elde etmek ve bunlara ait
bazı kararlar vermek mümkündür. Şöyle ki;
•
Hangi coğrafik özellikler diğerleriyle bağlantı (connect) özelliği
gösterir? (Örneğin; A tali yolu B caddesine bağlanır)
•
Hangi coğrafik özellikler devamlılık (adjacent) gösterir? (Örneğin; Tren
yolu tek bir hat boyunca olmasına karşın, bu hat üzerinde bulunacak A,B,C,D gibi
istasyonlar hattın devamlılığı sağlar)
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•
Hangi coğrafik özellikler sahiplik (contained) gösterir? (Örneğin; fakülte
ve bölüm binalarının üniversite kampüs alanında bulunması veya kaçak binaların hazine
arazisi üzerinde bulunması)
•
Hangi coğrafik özellikler kesişim (intersect) gösterir? (Örneğin; A
caddesi ile B caddesi birbirini Taksim kavşağında keser ise; bu durumda Taksim kesişim
noktasıdır)
•
Hangi coğrafik özellikler diğerlerine yakınlık (near) gösterir? (Örneğin;
Eskişehir, Ankara’ya Trabzon’dan daha yakındır)
•
Hangi coğrafik özellikler farklı (difference) konumdadır? (Örneğin;
dağlar vadilerden daha yüksektedir)
•
Hangi coğrafik özellikler izafilik (relative position) gösterir? (Örneğin;
Sinop Türkiye’nin kuzeyinde, Edirne batısındadır)
3) Grafik bilgiler, belli bir koordinat sistemini referans kabul ederek, sistem uzayında
koordinatlarla ifade edilirler. Örneğin, uzayda herhangi bir A detayının konumu; (x,y,z)
kartezyen koordinat değerleriyle veya (φ,λ) enlem, boylam şeklindeki coğrafi koordinat
değerleriyle veya (α,s) açı ve mesafe şeklindeki kutupsal koordinat değerleriyle kesin
olarak tanımlanır. Söz konusu detay bir nokta ise, tek bir koordinat değeri yeterli iken;
bir çizgi olması halinde bir koordinat dizisine ihtiyaç vardır. Konumlar koordinatlarla
ifade edilirken, mutlaka bir koordinat sistemin tanımlanması gerekmektedir.
Tanımlanarak, temel alınan koordinat sistemi coğrafik referans olarak adlandırılır.
Grafik bilgiler koordinatlarla ifade edildiğinden detayın büyüklüğü hakkında da
bilgi verirler. Böylece grafik bilgiler, değişik ortamlarda, örneğin kağıt üzerinde, şekil
bakımından gerçekte oldukları gibi görülürler. Buna en açık örnek olarak haritalar
verilebilir. Çünkü, haritalar koordinat bilgisine dayalı olarak, coğrafik detayların belli
ölçeklerde gösterim şekilleridir. Bu bakımdan coğrafi bilgi sistemlerinde haritalar
genellikle grafik bilgiler olarak algılanırlar.

4) Coğrafi varlıkların koordinat bilgileri yanında, bu varlıklar arasındaki ilişkiler ve bu
varlıkların özellikleri hakkındaki diğer bilgilere de ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle
grafik-olmayan tanımlayıcı nitelikteki yazılı bilgiler olup, coğrafi varlıkların, öznitelik
(attribute) bilgilerinden oluşurlar. Öznitelik bilgisi, coğrafik detayın sahip olduğu
karakteristik özelliğin, alfa-sayısal olarak gösterimidir. Diğer bir deyişle, grafik olarak
ifade edilemeyen özelliklerin, şekilden bağımsız, metinsel olarak ifade edilmeleridir.
Örneğin, uzayda bir nokta koordinatıyla tanımlanmış olsa dahi, bu noktanın tüm
özellikleriyle bilinebilmesi için, noktanın adı, numarası, işlevi gibi öznitelik bilgilerine
de ihtiyaç duyulur. Nokta şeklinde grafik olarak gösterilen bir detay, gerçekte ya da
harita üzerinde bir elektrik direğini gösteriyor ise, bu direğin; cinsi, yüksekliği, tesis
tarihi, son bakım tarihi, boyu, rengi gibi özniteliklerin her biri grafik-olmayan bilgidir.
Yine aynı şekilde grafik olarak bir çizginin gerçekte herhangi bir yolu gösterdiği
düşünülürse; yolun cinsi, yapım tarihi, şerit sayısı, genişliği gibi bilgiler de grafikolmayan bilgilerdir. Grafik-olmayan bilgiler, genellikle yazılı olarak tablo dokümanları
halinde toplanan verilerden oluşurlar. Bu türden veriler, mevcut kayıt evraklarından
elde edilebildiği gibi, anket, istatistik, form doldurma, liste, rapor, sayaç okuma vb
şekillerde toplanabilirler.
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5) Yersel ölçme yöntemleri, Fotogrametrik yöntem, Uzaktan algılama tekniği, GPS
tekniği, Mevcut haritaların elle sayısallaştırılması, Tarama sistemleriyle otomatik
sayısallaştırma, Hazır veri tabanlarının transferi
6) Fotogrametri adı altındaki bu teknoloji ilk hava fotoğraflarının elde edilmesinden
günümüze kadar gelişerek kullanılagelmiştir ve halen yoğun olarak
kullanılmaktadır.Fotogrametri, görüntü algılama sistemleri yardımıyla yeryüzü ve
çevresi ile ilgili güvenilir bilgilerin elde edilmesini, işlenmesini, kaydını, ölçümünü,
analizini ve sunumunu içeren bir teknolojidir.
7) Yeryüzündeki doğal ya da yapay objelerin, uydulara yerleştirilen sensörler yardımı ile
algılanmasıdır. Temel prensip, yeryüzündeki objelerden yansıyan elektromanyetik
enerjinin, uydu sensörleri vasıtası ile algılanmasıdır. Kullanıcıların bu tür verilere
ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, uzaktan algılama özellikle
gelişmekte olan ülkeler için değerli bir veri kaynağıdır. Bu teknoloji ile geniş alanların
görüntüleri elde edilebilmekte, bu sayede ekonomik yoldan güncel veriye
ulaşılmaktadır.
8) Eş yükseklik eğrilenin hesaplanarak çizdirilmesi,
Sayısal eğim modellerinin oluşturulması,
Eğim haritalarının yapılması,
Arazilerin görünen – görünmeyen bölgelerinin analizi,
Topoğrafik amaçlı perspektif görüntülerin elde edilmesi,
Gölge haritalarının yapılması

9) Analog veriler, dijital-olmayan ve kağıt ortamda bulunan verilerdir. Bunlar genelde
kağıt altlıklar üzerine çizilmiş haritalar, planlar, istatistiksel tablo verileri, defter ve
benzeri kayıt ortamlarındaki metinsel türünden veriler, basılı hale gelmiş hava
fotoğrafları gibi veriler olup, CBS’de en yoğun biçimde kullanılan veri çeşitleridirler.
Analog verilerin CBS açısından kullanılabilir olması için bu verilerin sayısallaştırılması
yani dijital hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan yöntemler;
Klasik sayısallaştırma
Otomatik sayısallaştırma
Tarama şeklinde sayısallaştırma
Ekrandan sayısallaştırma
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10) Dosya formatı, bir CBS dosyasında bilginin depolandığı dijital yapıyı tanımlar.
Projelerde çoğunlukla farklı formatlarda üretilmiş verilerle çalışmak söz konusudur. Bu
nedenle, projeye başlamadan önce verilerin ne şekilde ve hangi formatlarda
kullanılacağına karar vermek projenin sürdürebilirliği açısından büyük önem taşır. Her
CBS yazılımının kendine özgü bir formatı olduğu gibi diğer formatlara dönüşüm
özelliklerini de taşır, ancak tüm formatların desteklendiği de söylenemez.
CBS projesinde kullanılacak verilerin tümünün aynı formatta olma zorunluluğu
olmamakla birlikte, formatların birbirleriyle uyumlu olması gereklidir. Küçük ölçekli
projelerde tüm verilerin kullanılan CBS yazılım formatına dönüştürülüp kullanılması
mümkündür. Fakat büyük ölçekli projelerde verileri orijinal kaynaklarında saklayarak
kullanmak uzun vadede daha anlamlıdır. Projede birkaç kurum ve kuruluşun ürettiği
veriler kullanılıyorsa verinin güncellenmesi açısından bu kuruluşlarla koordineli
çalışma gerekliliği ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken husus formatların
birbirine sorunsuz olarak dönüştürülebilmesidir.
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11. KBS’DE MOBİL CBS UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.KBS ve Mobil Teknoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mobil CBS olanakları nelerdir?
2) Mobil CBS donanım yapısında neler bulunmaktadır?
3) GPS nedir?
4) Mobil GIS uygulamaları nelerdir?
5) Mobil GIS askeri uygulamalarda nasıl kullanılır?
6) Mobil GIS güvenlik amaçlı uygulamalarda nasıl kullanılır?
7) Mobil GIS KBS de ne tür avantajlar sağlar
8) Gönüllü GIS nedir?
9) Navigasyon nedir?
10) Güzergah nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

KBS ve Mobil teknoloji

KBS için veri toplamada en
etkin araçlardan biri olan
Sözel bilgi
mobil
CBS
süreci
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Mobil Teknolojiler

•

Kablosuz Cihazlar
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Giriş
11.1. KBS ve Mobil Teknoloji
Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, çok yüksek işlemci ve bellek özelliklerine sahip
mobil cihazların gelişmesini tetiklemiştir. Akabinde mobil cihazların işletim sistemleri (iOS,
Android, Windows Phone vb.) ve uygulamalarının gelişmesi de masaüstü bilgisayarlarda
gerçekleştirilebilen çoğu işlem ve uygulamaları mobil cihazlarda yapılabilir hale getirmiştir.
CBS’ nin başlıca fonksiyonları bilgisayar destekli kartografya ve bir mekânsal veri
tabanının katılımı ile mekânsal bilgileri depolama, işleme, yönetim, analiz ve görüntülemedir.
Kentsel planlama ve yönetimi, ulaşım yönetimi, çevre denetimi gibi uygulama alanlarındaki
gereksinimleri göz önüne alındığında CBS, mekânsal analiz ve karar destekte güçlü bir
işlevsellik sağlar. Başlarda bu alanlardaki CBS uygulamaları sınırlı ve basittir. Fakat MCBS,
CBS uygulamalarının bu akışını değiştirdi. Böylece kullanıcılar mobil terminaller aracılığıyla
masaüstü bilgisayarlarından bağımsız hale geldiler. Böylece CBS uygulamaları ile kullanıcılar
arasındaki mesafe azalmıştır.MCBS yukarıda bahsettiğimiz temel fonksiyonlara da dayanarak
kısıtlı veri hacmi ve stabil olmayan iletişim olmasına rağmen statik CBS’ den çok daha fazla
hizmet sağlamaktadır.
Özet olarak MCBS uygulamalarının özellikleri şunlardır;
Terminal cihazlarının kısıtlı bazı yapılandırma donanımları. Genellikle, mobil terminal
cihazlardaki küçük çevresel donanımları desteklemek için düşük kapasiteli hafıza ve CPU
frekansına sahiptir. Masaüstü bilgisayarlar ile karşılaştırıldığında, donanım yapılandırma
performansı çok daha düşüktür. Fakat buna rağmen temel CBS fonksiyonları MCBS ile de
yürütülebilir.
Geleneksel CBS’ de Internet/Intranet aracılığı ile dağıtılan mekânsal verileri yönetmek
kolayken, MCBS için büyük hacimli veri setlerinin yönetimi zordur. MCBS konum hakkında
gerçek zamanlı bilgiye ihtiyaç duyar. Mekânsal veri yönetimi ise dağıtılan ve dinamik
bilgisayar ortamlarında iyileştirilmelidir.
MCBS gerçek zamanlı konum bilgisine dayanır. Yüksek kalite MCBS servisleri sadece,
terminaller konumsal bilgi ile desteklendiği zamanlarda önerilebilir. Çünkü mekânsal bilginin
çoğu kullanıcının mevcut konumu ile alakalıdır ve bununla sağlanır.
Kullanıcı arayüzü MCBS’ de kullanıcı dostu olmalıdır. Geleneksel CBS yazılımı
profesyoneller için tasarlanır. Bu yüzden kullanımı ve arayüzü de karmaşık olabilir. Fakat
MCBS halka yönelik ve mobil terminallerin küçük görüntü ekranı olduğundan kullanımı ve
arayüzü geleneksel CBS’ den daha basit olmalıdır.
Konum tabanlı servisler (KTS) bu noktada CBS’ nin profesyonel bir uygulamadan bir
kamu hizmeti sektörüne dönüşmesinde eksen görevi görmüştür. KTS’ nin basit bir şekilde
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ifadesi konumlandırma ve yönlendirme sistemleri tarafından tanımlanan konum bazlı
hükümlerdir.
MCBS, hem konumsal hem de öznitelik bilgilerinin toplanması, saklanması,
güncellenmesi, analizi ve sunumunu destekler. MCBS; mobil donanımlar, yazılım, konumsal
veri elde etmede kullanılan GPS, kablosuz iletişim teknolojilerinin bir ya da birkaçının
entegrasyonuyla oluşur.
Bütün bu özelliklerin ışığında, bahsedilen özellikler göz önünde bulundurularak birçok
uygulama mobil olarak geliştirilmeye ve insanların her ortamda kolaylıkla kullanabilmeleri
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi (MCBS) yada diğer adıyla Mobile Geographic Information
System (MGIS), üç ana bileşenden oluşan bir GIS uygulamasıdır. Bunlar :
GIS Yazılımı
GPS Teknolojisi
Mobil Cihazlar (bilgisayarlar, gps alıcıları vb.)

Mobil CBS olanakları
•
•
•
•
•
•

Arazide hızlı ve doğru olarak konumsal ve konumsal olmayan verinin toplanmasına
olanak sağlar.
Dijital ortamdaki harita ve fotoğrafların arazide kullanımı mümkündür.
Arazideki konum GPS sayesinde belirlenip harita veya hava fotoğrafı üzerinde
gösterilebilir.
Arazideyken ölçüm yapmak ve navigasyon mümkündür.
Arazide analiz/değerlendirme yapmak mümkündür.
Internet üzerinden sunulan haritalara ulaşmak ve kullanmak olanaklıdır.
• Toplanan veri kablosuz iletişim sayesinde uzaktaki bir merkeze gönderilebilir.

Mobil CBS Donanım yapısı
Cep Bilgisayarları (Pocket PC)
Tablet Pc ler.
Diz üstü bilgisayarlar
El tipi GPS alıcıları veya cep bilgisayarları ile birlikte kullanılabilen ve GPS görevi
gören donanımlar.
Bellek kartları
Bu cihazlara ait aksesuarlar.
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GPRS bağlantılı cep telefonları
Modem, ethernet, kablosuz haberleşme donanımları
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KBS için en etkili veri toplama yöntemlerinden biri olan mobil CBS
hakkında genel bilgiler öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Mobil CBS olanakları nelerdir?
2) Mobil CBS donanım yapısında neler bulunmaktadır?
3) GPS nedir?
4) Mobil GIS uygulamaları nelerdir?
5) Mobil GIS askeri uygulamalarda nasıl kullanılır?
6) Mobil GIS güvenlik amaçlı uygulamalarda nasıl kullanılır?
7) Mobil GIS KBS de ne tür avantajlar sağlar
8) Gönüllü GIS nedir?
9) Navigasyon nedir?
10) Güzergah nedir?

Cevaplar
1) Mobil CBS olanakları
•
Arazide hızlı ve doğru olarak konumsal ve konumsal olmayan verinin
toplanmasına olanak sağlar.
•
Dijital ortamdaki harita ve fotoğrafların arazide kullanımı mümkündür.
•
Arazideki konum GPS sayesinde belirlenip harita veya hava fotoğrafı
üzerinde gösterilebilir.
•
Arazideyken ölçüm yapmak ve navigasyon mümkündür.
•
Arazide analiz/değerlendirme yapmak mümkündür.
•
Internet üzerinden sunulan haritalara ulaşmak ve kullanmak olanaklıdır.
•
Toplanan veri kablosuz iletişim sayesinde uzaktaki bir merkeze
gönderilebilir

2) Cep Bilgisayarları (Pocket PC)
Tablet Pc ler.
Diz üstü bilgisayarlar
El tipi GPS alıcıları veya cep bilgisayarları ile birlikte kullanılabilen ve GPS
görevi gören donanımlar.
Bellek kartları
Bu cihazlara ait aksesuarlar.
GPRS bağlantılı cep telefonları
Modem, ethernet, kablosuz haberleşme donanımları
3) Global Positioning System (GPS); ABD tarafından yer yüzeyinde veya havada her türlü
hava koşulunda ve istenilen zamanda coğrafik konum belirlemek amacıyla geliştirilen
uydu bazlı bir konum belirleme sistemidir.
4) Jeolojik çalışmalarda
Doğal hayatla ilgili çalışmalarda
Doğal kaynaklarının tespitinde
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Arsa ve Arazi değerlendirme çalışmalarında
Sokak-trafik işaretleri, elektrik direği vb. tesislerin envanterinin çıkarılması ve
bakımında
Turizm alanındaki uygulamalar
Çevre kirliliği çalışmalarında
Araç, filo takip ve yönetiminde.
Güvenlik ve askeri alandaki çalışmalarda
5) Üzerlerinde GPS alıcısı bulunan kara, deniz ve havadaki sabit ve hareketli
platform/platformların konumları;
GPS alıcıları,
Cep/Uydu telefonları,
Telsizler kullanılarak;
6) Bilgisayar donanımlı ekip otolarına uyarlanan GPS sistemi ile bu ekiplerin bilgisayar
ortamındaki kent haritası üzerinde izlenmesi sağlanmakta, hareket halindeki ekip
otolarının olay yerine yakınlık / uzaklık durumları görülerek sevk ve yönlendirme
yapılabilmektedir.
7) Çok hızlı ve çok düşük maliyetle veri toplama aracıdır. Anlık olarak güncelleme sağlar.
8) Gönüllü GIS, GPS sinyallaeri yardımıyla, doğrudan kullanıcalardan gelen veriler
yardımıyla, veri tabanını otomatik güncelleyen sitemlerdir. Yandex uygulamasının
anlık trafik sıkışıklık verisini göstermesi buna bir örnektir.
9) Navigasyon; Navigasyon Türkçe’ye seyir ya da seyrüsefer olarak çevirilebilir, ancak
birçok teknolojik terim gibi bu kelime de Türkçeleşmiş bir kelime olarak dilimize “Yol
Kılavuzu” anlamında girmiştir. Navigasyon gidilecek adrese en kısa ve hızlı şekilde
ulaşmamızı sağlayan sistemdir. Böylece bir adrese daha önce hiç gitmemiş olsak bile
adres sormadan, kaybolmadan rahatlıkla ulaşabiliriz.
10) Güzergah, KBS içinde en yaygın kullanılan uygulamalardan biridir. Bir konumdan bir
konuma en kısa nasıl gidilir sorusunun cevabı CBS ve KBS projeleri yardımıyla
bulunabilir.
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12. KBS PROJELERİNDE INETERNET CBS KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. KBS ve internet teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dağıtık CBS kavramı size ne ifade eder?
İnternet CBS’nin temel bileşenleri nelerdir?
İnternet tabanlı KBS uygulamaları nelerdir?
İnternet nedir?
İnertent tabanlı yerel yönetim uygulamaları nelerdir?
İnternet CBS’nin gerçekleştirim aşamaları nelerdir?
İnternet CBS’nin donanım gereksinimleri nelerdir?
İnternet CBS’nin yazılım gereksinimleri nelerdir?
İnternet CBS’nin avantajları nelerdir?
E-devlet uygulamalarında internet CBS nin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Web CBS

Veri Paylaşımı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

KBS
projelerinde
veri
yönetimi sürecinde web
teknolojilerinin
nasıl Sözel bilgi
kullanılabileceği
öğrenilecektir.
.Veri paylaşım prosedürleri
ve bu bağlamda yeni Sözel bilgi
teknolojiler öğretilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Web CBS

•

İnternet CBS

•

Bulut Bilişim
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Giriş
Internet / Web / Online CBS ?
İnternet CBS Çalışma Prensibi
İnternet CBS Gelişimi
İnternet CBS Bileşenleri
İnternet tabanlı KBS ?
E-Belediyecilik örnek modeli
İnternet tabanlı KBS uygulamaları
İnternet CBS Gerçekleştirim Aşamaları
İrdeleme
CBS
Geleneksel CBS, pahalı, esneklikten uzak ve ek gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır.
Bilgi ve harita servislerinin internet teknolojileri veya iletişim ağları vasıtasıyla kurum, kuruluş,
ülke ve hatta dünya çapında aktarımı ve paylaşımını sağlar.
Internet; birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen
bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir
teknolojidir.
Internet Adresi; İnternet'e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır.
Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi
ile, internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir.
Her bir internet adresine 4 haneli bir IP numarası karşılık gelir.
İnternet Kavramları
İstemci (Client): Çoklu görevlendirme ile çalışabilen sistemlerde bir bilgisayara bağlı
olarak çalışan diğer bilgisayara verilen isimdir.
World Wide Web: WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film,
animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere uyumlu ve etkileşimli bir şekilde ulaşmayı
sağlayan bir hiper ortam sistemidir
Sunucu (Server): Diğer bir bilgisayara (istemci) servis sağlayan bilgisayardır.
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TCP/IP: Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan,
bir yerden diğerine veri iletimini olanaklı kılan veri iletim protokollerine verilen genel addır.
FTP, SMTP, …
HTTP: Bir web dökümanına ulaşıldığında (1) bağlantı (2) istenenlerin web servisine
iletilmesi (3) cevap (4) ilgili sayfaya yapılan bağlantının kesilmesi olmak üzere 4 aşamada
gerçekleşmektedir.
URL: Uniform Resource Locators (URL), web tarayıcılar içinden bir web servisine ya
da diğer bazı internet servislerine yönlendirme yapılabilmesini sağlayan bir komut formatıdır.
HTML: Web tarayıcısı işlevlerini HTML (Hyper Text Markup Language) adı verilen
bir programlama dili yorumlayıcısı kullanarak gerçekleştirir.
İNTERNET CBS: Bileşenleri
Ağ (Network)
• Yazılım
• Veri
• İnsan
• Donanım
• Yöntem
CBS için 3 alternatif
Geleneksel CBS: tek bir makine üzerine kurulu yazılım paketi ve CBS verisinden ibaret
olduğundan kapalı ve merkezi çalışma ortamlarıdır.
İstemci-Sunucu Mimarisi: Dağıtık konumdaki kullanıcıların bir sunucu ile iletişimine
olanak tanır.
Dağıtık CBS: Birçok farklı sistem ve sunucu aynı zamanda istemci/sunucu
mimarisindeki gibi sınırlama olmadan aynı zamanda iletişime geçebilir.
Dağıtık CBS’nin Gelişimi
Statik Harita Sunumu: Görüntü formatlarındaki sabit harita görüntüleri HTML web
sayfalarına yerleştirilerek kullanıcıya sunulmuştur.
Statik Web Haritacılık: istemcinin web tarayıcı ile sunucudaki CBS veya haritacılık
fonksiyonlarına erişmesinde HTML formları ve CGI kullanımı ön plana çıkmıştır.
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Etkileşimli Web Haritacılık: İstemci tarafı uygulamalar kullanılarak web istemci
tarafında daha etkileşimli işlevler olanaklı hale gelmiştir
Dağıtık CBS Servisleri: İstemci ve sunucu arasında farklılık yoktur. Program ve veri
bulunduran her CBS noktası, işleve göre sunucu ve istemci olarak çalışabilir.
İnternet CBS Bileşenleri
İstemci: kullanıcıya yönelik web kullanıcı arayüzünü kullanarak internet CBS
programıyla iletişime geçer.
Web Sunucu: istemci isteklerini alır, işler ve statik web sayfaları sunar.
Uygulama Sunucu: Sunucu işlemlerini, güvenlik ve yük dengesini yönetir. Harita
Sunucusu ve web sunucu arasındaki iletişimi sağlar.
Harita Sunucusu: İstemci isteklerini işler ve sonuçlar üretir. .
Veri Sunucusu: Veriye erişim ve yönetim olanağı sağlar, konumsal veriyi sunar.
İnternet tabanlı KBS?
KBS, CBS’nin kent bazında uygulamasıdır. Belediyeler bünyesinde etkindir.
• Yerel yönetimlerde etkin ve üretken bir iş yönetim modeli oluşturmak
• Kentsel etkinliklerin yönetilmesinde katkı sağlamak
• Yerel Yönetimlerde şeffaflik ve bilgi paylaşımını yükseltme
• Iş yönetiminde kaliteyi arttırma ve hizmet sürecini azaltma
• İş yönetiminde zaman, emek ve para tasarrufu sağladığına
• 7 gün 24 saat bilgiye erişim
•Bireylerin bilişim teknolojileri ile çağdaş hizmetlerden en iyi düzeyde yararlanması
• Kente ve kentliye hizmet, iyi yaşam çevresi standartlarının kalitesinin yükseltilmesi
• Kentliye güncel bilgiye erişme olanağı sağlanması
• e-konferans, e-gişe, e-katılım, e-referandum dönemlerinin başlaması
• İmar planları, encümen toplantıları, yol, su, telefon, elektrik çalışmaları, kent hava
raporu, iş ve işçi piyasası verileri, tiyatro,.. maç biletleri, araba park yerleri, her türlü ruhsat
bilgilerine sahip olması
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İnternet tabanlı KBS Uygulamaları
İnternet CBS teknolojisi kullanılarak organize edilen şehir haritaları ile;
• Turistik, kültürel tesis bilgileri
• Adres bilgilerinin edinilmesi
• Trafik durumunun izlenmesi
• Kiosk terminallerinin kullanımı
Emlak, Çevre Vergisi ödenmesi vb.
• Su, doğalgaz, vb. fatura ödemesi
• İhaleler hakkında bilgi edinilebilir
• Yerel yönetimlerin daha etkin takibi
İmar Durumu Hazırlanması
• Yapı Ruhsat Verilmesi
• Yapı Kullanım İzni Verilmesi
•…
• Taşımaz Emlak Vergi Hesabı
Çap, İmar Durumu ve
Aplikasyon Krokisi,…
İnternet CBS Gerçekleştirim Aşamaları
1. Stratejinin Belirlenmesi
2. Gereksinim Analizi
3. Kavramsal Tasarım
4. Yazılım Seçimi
5. Maliyet Hesabı
6. Web Kartoğrafya
7. Uygulamanın Gerçekleştirilmesi
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İnternet CBS Gerçekleştirim Aşamaları
Veri Paylaşımı Gereksinimi
▪Veri dağıtımını kolaylaştırması
▪Kazanç sağlaması
▪Yeni kitleler kazandırması
▪Satış yapılabilmesi
▪Kurum veya kuruluş içi işlevi artırması
▪Çalışanların Belirlenmesi
▪CBS Profesyonelleri
▪Bilgi İşlem Uzmanı
►Webmaster
▪Karar Vericiler ve Yönetim
▪Halkla İlişkiler / Satış / Pazarlama / Reklamcılık
▪Yasal Danışmanlar
▪Kullanıcıların Belirlenmesi
▪Kurum veya Kuruluş Personeli
▪CBS Uzmanları/Çalışma Alanınızdaki Kişiler
▪İnternet Kullanıcıları
Veri Dağıtım Formatları
▪Ham Veri
▪Haritalar
▪Basit Sorgular
▪Diğer Sistemlerle Entegrasyon
▪Yazılım Kapasitesi
▪Arayüz Tutarlılığı
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▪Uygulama Tutarlılığı
▪Konumsal Veri Standartları ve CBS İşbirliği
▪CBS İşbirliği (Interoperability)
►OGC (Open GIS Concortium); OpenGIS WMI, GML
▪ISO/TC211
2. İstemci web tarayıcı kullanarak sunucuya komut gönderdiğinde sunucu bu komutu
değerlendirerek istenilen görüntüyü HTML formatında sunar. Uygulama Programları ve veri
altlıkları sunucu tarafında yer almaktadır.
İşlevler istemci bilgisayarında gerçekleştirilir. İstemci sunucuya komut gönderir ve
gelen sonuçları istemci tarafında Java
Applet veya ActiveX gibi programlarla işleyerek kendi bilgisayarı üzerinde ekrana
getirir. Fonksiyonlar
▪Temel CBS Fonk.: yakınlaş/uzaklaş/kaydır
▪Yöntem: İstemci/Sunucu/Hibrit
▪Konumsal Operasyon; buffering/point-in-polygon
▪Konumsal Veri Formatları
▪Shapefile, Arc, DXF/coverage, OracleDWG, DGN
Spatial, Tiff, GeoTiff, MrSID
▪Veri Dağıtım Olanağı; yazdırma
▪Sistem Karakteristiği
▪Yazılım Paketlerinin Bedeli; Sunucu ve istemci konfigürasyon bedeli, işletim sistemi
gereksinimi
▪CBS İşbirliği; OpenGIS Web Map Server (WMS)
▪Ölçeklenebilirlik; Threading/Footprint/SecondDonanım Gereksinimi
▪Veri İşleme Kapasitesi; yeterli işlemci, hafıza ve bellek kapasitesi
▪Sistem Konfigürasyon Gereksinimi;
Yöntem/Teknik, merkezi/dağıtık
216

▪İşletim sistemi ve bakım gereksinimi
▪Yazılım Gereksinimi
▪Web sunucu yazılımı
▪İnternet CBS yazılımı
▪Ek konfigürasyon yazılımları
▪Çalışanların Belirlenmesi
▪Webmaster, web sayfası tasarımcısı ve bilgi işlem uzmanı
▪Bütçe Analizi
▪Kurulum Dönemi
▪Uygulama Dönemi
▪Kullanım Dönemi
▪Web haritalarının tasarımı
►Web Harita Tipleri
Statik / Dinamik, İzlenebilen /
Etkileşimli
▪Web haritalarının genelleştirilmesi
Statik / Dinamik Ölçeklendirme
▪Web haritalarının işaretlenmesi
Noktasal / Çizgisel / Alansal İşretler
►Web harita görüntü tipi
GIF / animated GIF / JPEG / PDF
►Web harita Görüntüsü
16/256/16 milyon renk konfigürasyonu
Görsel Hiyerarşi ve zemin-işaret ilişkisi
▪Arayüz Tasarımı
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Çerçeveler (Frames) Mantığı
Harita Görüntüsü / Grafik Butonlar / Linkler
Sunulacak verinin hazırlanması
▪İnternet CBS yazılımının yüklenmesi, sistem konfigürasyonu, uygulama ara yüzlerinin
programlanması
▪Kullanıcıya yönelik metinlerin ve servislerin kullanımında açıklayıcı metinler
hazırlanır
▪Web sitesi ve uygulamalarının ayakta kalması ve bakımı için gereksinimler belirlenir
İrdeleme
Zaman ve maliyet açısından avantajlı biçimde bilgiye ve hizmetlere erişmek
mümkündür. Teknolojilerde karşılaşılan güvenlik sorunu vatandaşın hizmetlerden
yararlanmasında çekincelere neden olmuştur.
• Vatandaslardan birçoğu internet kullanıcısı olmadığından her soru veya problemini
internet kanalıyla çözememektedir.
• Kurum içi işlevlerde internet CBS teknolojisi daha işlevsel iş akışı olanağı
sağlamaktadır. Yüksek veri işleme ve analiz yeteneğine sahip CBS fonksiyonları ve iletişim
ağları altyapısının yetersizliği nedeniyle veri paylaşımı ile elde edilecek karar destek sistemleri
sağlanamamıştır. Web teknolojileri yardımıyla, dağıtık ortamlarda kurum içi ve kurumlar arası
veri entegrasyonu sağlanarak, güncel veri kullanımı ile kişi veya kurumlara hizmet ulaştırmak
hedeflenmelidir. Türkiye için e-devlet’e geçiş sürecinde konumsal veri ile ilişkili çalışmalarda
web teknolojilerinin kullanımı önemli bir gereksinimdir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde internet cbs’nin çalışma prensibini, gelişimini ve bileşenlerini öğrendik.
İnternet tabanlı KBS projelerinin masaüstü uygulamalara göre ne tür avantajlar sağladığı
öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dağıtık CBS kavramı size ne ifade eder?
İnternet CBS’nin temel bileşenleri nelerdir?
İnternet tabanlı KBS uygulamaları nelerdir?
İnternet nedir?
İnertent tabanlı yerel yönetim uygulamaları nelerdir?
İnternet CBS’nin gerçekleştirim aşamaları nelerdir?
İnternet CBS’nin donanım gereksinimleri nelerdir?
İnternet CBS’nin yazılım gereksinimleri nelerdir?
İnternet CBS’nin avantajları nelerdir?
E-devlet uygulamalarında internet CBS nin önemi nedir?

Cevaplar
1) Birçok farklı sistem ve sunucu aynı zamanda istemci/sunucu mimarisindeki gibi
sınırlama olmadan aynı zamanda iletişime geçebilir.
2) İstemci: kullanıcıya yönelik web kullanıcı arayüzünü kullanarak internet CBS
programıyla iletişime geçer.
Web Sunucu: istemci isteklerini alır, işler ve statik web sayfaları sunar.
Uygulama Sunucu: Sunucu işlemlerini, güvenlik ve yük dengesini yönetir.
Harita
Sunucusu ve web sunucu arasındaki iletişimi sağlar.
Harita Sunucusu: İstemci isteklerini işler ve sonuçlar üretir. .
Veri Sunucusu: Veriye erişim ve yönetim olanağı sağlar, konumsal veriyi sunar
3) Turistik, kültürel tesis bilgileri
• Adres bilgilerinin edinilmesi
• Trafik durumunun izlenmesi
• Kiosk terminallerinin kullanımı
Emlak, Çevre Vergisi ödenmesi vb.
• Su, doğalgaz, vb. fatura ödemesi
• İhaleler hakkında bilgi edinilebilir
• Yerel yönetimlerin daha etkin takibi
İmar Durumu Hazırlanması
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4) Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve
sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan
"üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya
çıkmış bir teknolojidir.
5) Emlak, Çevre Vergisi ödenmesi vb., Su, doğalgaz, vb. fatura ödemesi , İhaleler
hakkında bilgi edinilebilir,Yerel yönetimlerin daha etkin takibi, İmar Durumu
Hazırlanması, Yapı Ruhsat Verilmesi, Yapı Kullanım İzni Verilmesi vb.
6) Stratejinin Belirlenmesi
Gereksinim Analizi
Kavramsal Tasarım
Yazılım Seçimi
Maliyet Hesabı
Web Kartoğrafya
Uygulamanın Gerçekleştirilmesi
7) Veri İşleme Kapasitesi; yeterli işlemci, hafıza ve bellek kapasitesi
Sistem Konfigürasyon Gereksinimi; Yöntem/Teknik, merkezi/dağıtık
İşletim sistemi ve bakım gereksinimi
8) Web sunucu yazılımı, İnternet CBS yazılımı, Ek konfigürasyon yazılımları
9) Zaman ve maliyet açısından avantajlı biçimde bilgiye ve hizmetlere erişmek
mümkündür. Teknolojilerde karşılaşılan güvenlik sorunu vatandaşın hizmetlerden
yararlanmasında çekincelere neden olmuştur. Vatandaslardan birçoğu internet
kullanıcısı olmadığından her soru veya problemini internet kanalıyla çözememektedir.
Kurum içi işlevlerde internet CBS teknolojisi daha işlevsel iş akışı olanağı
sağlamaktadır. Yüksek veri işleme ve analiz yeteneğine sahip CBS fonksiyonları ve
iletişim ağları altyapısının yetersizliği nedeniyle veri paylaşımı ile elde edilecek karar
destek sistemleri sağlanamamıştır.
10) Türkiye için e-devlet’e geçiş sürecinde konumsal veri ile ilişkili çalışmalarda web
teknolojilerinin kullanımı önemli bir gereksinimdir. Bugün e-devlet üzerinden
gerçekleştirilen bütün konumsal uygulamalar web CBS teknolojileri ile yapılmaktadır.
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13. KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN ACİL DURUM YÖNETİMİNDE
KULLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

Acil durum yönetiminde KBS
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil durum evreleri kaç başlık altında toplanabilir ve bu başlıklar nelerdir?
2) Acil durum yönetim sisteminde Türkiye de yaşanan temel sorunlar nelerdir?
3) KBS de acil durum yönetimi için gerekli temel konumsal veriler nelerdir?
4) Acil durum yönetiminde adres verisi neden önemlidir?
5) Acil durum yönetiminde KBS neden önemlidir?
6) Kaynak tahsisi uygulaması nedir?
7) En yakın hastane nerede uygulaması KBS içinde nasıl gerçekleştirilir?
8) Acil durum yönetimi için nasıl bir veri tabanı olmalıdır?
9) Acil durum yönetiminde hangi sözel verilere ihtiyaç vardır?
10) Acil durum yönetiminde diğer bilgiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Acil durum evreleri

Hızlı erişim

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kent içinde acil durum Sözel bilgi
sürecinin önü, olay anı ve
sonrası evrelerinin nasıl
şekillenebileceği
öğrenilecektir.
Olay anında, olay yerine hızlı Sözel bilgi
erişimin sağlanmasında KBS
projelerinin ne tür avantajlar
sağlayacağı öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Acil durum yönetimi
Hızlı erişim
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Giriş
Kentsel alanlar; yoğunlukları, dinamik gelişimleri, karmaşık imar yapıları, yoğun insan
aktiviteleri ve yüksek nüfus devingenlikleri düşünüldüğünde, gerek insani ve gerekse doğal
anlamda acil durumlara oldukça eğilimlidirler. Kentte meydana gelebilecek acil durum
olaylarının, can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi için stratejik olarak yönetilmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Hızlı, doğru ve etkin bir yönetim, kente ait harita verilerinin
tutulduğu, işlendiği ve analiz edildiği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir Acil Durum
Yönetim Sistemi (ADYS) ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma, ADYS için kavramsal
modelin oluşturulmasını, gereksinim duyulacak kentsel verilerin tespitini ve elde edilmesini,
veritabanlarının tasarlanmasını ve analiz işlemlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Oluşturulan
model üzerinden Trabzon Kenti için bir ADYS geliştirilmiştir. Kent içinde acil durum
gerektirecek birçok senaryo üretilmiş ve bunlar Trabzon Acil Durum Yönetim Sistemi
(TADYS) kullanılarak yönetilmiştir. Bu sistemlerin acil durum olayının öncesinde, olay anında
ve sonrasında karar verme mekanizmasını hızlı, doğru ve etkili çalıştırdığı görülmüştür. Bu
bulgular doğrultusunda, bu tür sistemlerin kentler için bir gereklilik olmaktan çıkıp artık bir
zorunluluk haline geldiği, can ve mal kayıplarının ancak bu sistemler kullanılarak minimuma
indirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Acil durumlarda etkin yönetimin sağlanması, olaydan etkilenen insanların hayatta
kalmasında, ekonomik kayıpların minimuma indirgenmesinde ve sosyal yaşamın olaydan fazla
etkilenmeden sürdürülebilmesinde çok önemlidir. Etkin yönetim, kente ait grafik ve sözel
bilgilerin diğer bir ifadeyle “harita” bilgilerinin dinamik veritabanlarında tutulduğu,
güncellendiği, analiz edildiği ve sunulduğu bütünleşmiş sistemler sayesinde mümkün
olmaktadır. Günümüzde bu bağlamda etkin veri entegrasyonunu sağlayan sistemler CBS olarak
bilinmektedir. Bu sistemlerin kesin ve doğru sonuçlar vermesi kullanılan verinin kalitesi ile
doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı kent bağlamında öncelikli olarak güncel ve doğru verilerin
elde edilmesi, mevcut verilerin kalitesinin irdelenmesi ve dinamik veritabanlarının tasarlanması
gerekmektedir.
Yapılan araştırmalarda, gelişmiş ülkelerde gerek doğal afetlerde gerekse insan kaynaklı
olaylarda acil durum yönetiminin genelde CBS tabanlı sistemler kullanılarak gerçekleştirildiği
tespit edilmiştir. Deprem ve su taşkınlarından, büyük tren kazalarının yönetimine; ambulanslar
için en uygun güzergâhların bulunmasından, büyük orman yangınlarının söndürülmesi
işlemlerine kadar birçok olayda CBS’ ye dayalı acil durum yönetim sistemleri kullanılmaktadır.
Acil durum yönetimi olay olmadan önce başlar, olay anında devam eder ve olaydan
sonra gerekli düzenlemeler yapılarak tamamlanır (Şekil 1). Bu bağlamda acil durum yönetim
evreleri altı ana grup altında incelenebilir;

Cbs Tabanlı Acil Durum Yönetim Sistemi Modeli
Türkiye’de ki Mevcut Durum
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Türkiye’de, özellikle veri bağlamında mevcut problemler, kurumlar arası uyum
sorunları , kent içinde birbirinden bağımsız sistemlerin oluşturulması, standardizasyon
problemleri ve acil durum çağrı sistemlerinin fazlalığı (yaklaşık 30 adet acil durum çağrı
merkezi) CBS tabanlı ADYS kurulmasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Buna
karşın bilgi teknolojilerinin günümüzde ulaştığı boyutları ve kullanım alanları dikkate
alındığında, 17 Eylül 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri düşünüldüğünde,
ADYS’lerin ülkemiz açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir.
CBS tabanlı bütün sistemlerde olduğu gibi ADYS’de de en önemli bileşen “veri” dir.
Bu sistemlerde gerekli verilerin elde edilmesi, depolanması ve güncellenmesi sistemlerin doğru
sonuçlar üretmesi açısından gereklidir. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, Türkiye’de kent
bazında kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan dijital sistemlerin birbirinden bağımsız
olması ve her kurumun ihtiyaç duyduğu veriyi kendi veritabanlarında saklaması ve
güncellemesi sonucunda önümüzdeki yıllarda ülkemizde bir veri çöplüğü oluşacağı açıktır. Bu
bağlamda Türkiye’de yaşanan mevcut sorunlar şunlardır;
•

Veri standartlarının oluşturulmaması ve veri üretimindeki yetki karmaşası,

•
Her kurum ya da kuruluşun birbirinden bağımsız olarak kendi verisini toplaması
ve güncellemesi,
•
olmaması,

Kent bağlamında gerekli verilerin birden çok kurumda bulunması ve güncel

•
Öncelikle etkin veri yönetim modelleri oluşturulmadan doğrudan bilgi sistemi
kurma işlemlerinin başlatılması,
•

Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılmaması.

Acil durumların yönetiminde diğer önemli bileşen ise “adres” bilgisi’dir. Kişinin konum
bilgisini ifade eden adres, özellikle acil durumlarda hayat kurtaran bir obje olarak karşımıza
çıkmaktadır]. Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda adres verisi ile ilgili birçok problem
tespit edilmiştir. Bunlar ana başlıklar ile şöyle sıralanabilir;
•

Adres bileşenlerinin fazlalığı

•

Standart adres formatlarının oluşturulmaması

•
Adres altyapısını sağlayacak numarataj işlemlerinin dinamik bir şekilde
yapılmaması
•

Yetkili kurumların adres bileşenlerini sürekli değiştirmesi

•

Adresle ilgili değişikliklerin diğer kurum ve kuruluşlara bildirilmemesi
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•

Adresle ilgili mevzuatın ilgili kurumlarca uygulanmaması

CBS Tabanlı Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) Kavramsal Modeli
Türkiye’de ki mevcut durum göz önünde bulundurularak ADYS için öncelikle
kavramsal bir model oluşturulmuştur. Bu model ana hatları ile Şekil de gösterilmiştir. Modelin
temel amacı sistem içinde olması gereken verilerin tespit edilmesi, bu verilerin kullanılması,
güncellenmesi ve ADYS’nin etkin çalışmasıdır.
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Trabzon Kentsel Acil Durum Yönetim Sistemi (Tkadys)
Oluşturulan ADYS kavramsal modelinin uygulanabilirliğinin ve üretilen sonuçların
doğruluğunun test edilmesi açısından Trabzon kentinde pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Bu pilot uygulama çalışması verilerin elde edilmesini, veritabanı tasarımını ve örnek
senaryoları kapsamaktadır.

Uygulama
TADYS üzerinden birçok senaryo gerçekleştirilebilir. Bu bölümde Trabzon kentinde bir
LPG istasyonunun herhangi bir tehlike durumunda etkileyeceği alanlar ve bu aşamada itfaiye
ve ambulansların en kısa zamanda olay yerine ulaşması için izleyeceği optimum güzergahlar
tespit edilmiştir.
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Kent bazında CBS tabanlı oluşturulacak ADYS olay öncesinde, olay anında ve olay
sonrasında etkili çözümler üretmekte, bunun sonucu olarak can ve mal kaybı minimuma
indirgenmektedir. Kent yönetimi açısından ADYS’nin kurulup etkin bir şekilde işletilmesi
önem arz etmektedir. Özellikle veri bağlamında karşılaşılan sorunlar bütüncül yaklaşımlarla
çözülmeli, mevcut veriler iyileştirilerek ve temel veriler sürekli güncellenecek şekilde elde
edilerek ADYS kurulmalıdır. Özellikle 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra bu
tür sistemlerin eksikliği ülkemizde daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Gerek bu tür doğal
felaketlerde ve gerekse insan hatalarından kaynaklanan acil durum olaylarında can kayıplarının
azaltılması kent bazında oluşturulacak CBS destekli ADYS ile mümkün olabilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kent bilgi sistemlerinin en yaygın kullanım alanlarından biri olan acil
durum yönetimi hakkında bilgiler öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Acil durum evreleri kaç başlık altında toplanabilir ve bu başlıklar nelerdir?
2) Acil durum yönetim sisteminde Türkiye de yaşanan temel sorunlar nelerdir?
3) KBS de acil durum yönetimi için gerekli temel konumsal veriler nelerdir?
4) Acil durum yönetiminde adres verisi neden önemlidir?
5) Acil durum yönetiminde KBS neden önemlidir?
6) Kaynak tahsisi uygulaması nedir?
7) En yakın hastane nerede uygulaması KBS içinde nasıl gerçekleştirilir?
8) Acil durum yönetimi için nasıl bir veri tabanı olmalıdır?
9) Acil durum yönetiminde hangi sözel verilere ihtiyaç vardır?
10) Acil durum yönetiminde diğer bilgiler nelerdir?

Cevaplar
Acil durum evreleri altı başlık altında toplanabilir. Bunlar;
Planlama
İlk kurtarma, İlk Yardım
Kapsamlı Kurtarma Operasyonları
İyileştirme
Yeniden Yapılanma
Bir Sonraki Olaya Hazırlıklı Olma.,

1)

2)

•

Veri standartlarının oluşturulmaması ve veri üretimindeki yetki karmaşası,
•
Her kurum ya da kuruluşun birbirinden bağımsız olarak kendi verisini
toplaması ve güncellemesi,
•
Kent bağlamında gerekli verilerin birden çok kurumda bulunması ve
güncel olmaması,
•
Öncelikle etkin veri yönetim modelleri oluşturulmadan doğrudan bilgi
sistemi kurma işlemlerinin başlatılması,
•
Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılmaması.

3)

Yol, bina, altyapı, topografya, uydu görüntüleri, idari birim, resmi kurum, sağlık,
güvenlik vb.

4)

Acil durumlarda ilk müdahale aşamasında konum belirleyeci tek bileşen adres
verisidir.

5)

Acil durum yönetimde, kaliteli ve güncel veirlere hızlı erişim sağlanmalıdır. KBS
olamayan yönetim birimlerinde bu durum mümkün değildir.

6)

Kaynak tahsisi uygulaması KBS projelerinde bir nevi alan kapatma uygulamasıdır.
Örneğin, bir itfaiye aracının 5 km. içinde ulaşabileceği alanlar kaynak tahsisi
uygulaması ile belirlenebilir. Tampon bölge uygulamasından farklıdır.
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7)

KBS de “en yakın özellik” uygulaması olarak sıkça kullanılır. Bir ambulansın en
yakında bulunan 5 hastaneden hangisine daha kolay varabileceğinin belirlenmesi
uygulmasıdır.

8)

Acil durum yönetiminde konumsal ve sözel bilgilerin birbiriyle ilişkili olduğu ve
web mimarisine uygun bir veritabanı tasarımı yapılmalıdır.

9)

Bina envanterleri, yol bilgileri, trafik bilgileri, yönetim bilgileri, adres dağılım
verileri, sağlık envanterleri, sosyo-ekonomik veriler vb.

10)

Tematik CBS haritaları, diğer dijital sistemler, risk raporlar vb.
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14. KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDE KONUMSAL VERİLERİN HATA
ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

KBS’de Hata Analizleri
Konum doğruluğu ve hassasiyeti
Öznitelik bilgilerinin doğruluk ve hassasiyeti
Kavramsal doğruluk ve hassasiyet
Veri kalitesinde kriterler ve belirgin hata kaynakları
Veri kalitesi raporu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğruluk nedir?
2) Hassasiyet nedir?
3) Kavramsal doğruluk nedir?
4) KBS de muhtemel hata kaynakları nelerdir?
5) Verinin kalitesinde, verinin alan kapsamı ne ifade eder?
6) Verinin kalitesinde, verinin ölçeği neden önemlidir?
7) Verinin kalitesinde, gözlem yoğunluğu neden önemlidir?
8) Verinin kalitesinde, veri formatı neden önemlidir?
9) Veri kalitesi raporunda hangi bilgiler yer almalıdır?
10) Her türlü mevcut veri doğrudan KBS’ye aktarılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Doğruluk

Hassasiyet

Kavramsal doğruluk

Veri kalitesi

Kazanım
Konumsal
veriler
için
doğruluk
kavramı
öğrenilecek
Konumsal
veriler
için
hassasiyet
kavramı
öğrenilecek
Kavramsal doğruluk ve
konu/kapsam/içerik
doğruluğu hakkında genel
bilgiler öğrenilecektir.
Verinin KBS projeleri içinde
kullanılabilmesi için gerekli
olan
kalite
kriterleri
öğrenilecek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel bilgi

Sözel bilgi

Sözel bilgi

Sözel bilgi
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Anahtar Kavramlar
Doğruluk
Hassasiyet
Kavramsal doğruluk
Öznitelik doğruluğu
Veri kalitesi
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Giriş
14.1. CBS’de Hata Analizleri
CBS kullanılmaya başlandığından itibaren hata kavramları ve hatalardan doğan
problemlerin irdelenmesi başlangıçta pek dikkate alınmamıştır, ancak son zamanlarda CBS’de
hata kaynaklarının araştırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bunların sonucunda,
hataların, hassasiyet ve beklenmedik doğrulukların bir CBS projesini aksattığı veya tamamen
başarısızlığa uğrattığı görülmüştür. Dolayısıyla uygulamalarda hata irdelemesinin göz ardı
edilmesi konuma dayalı CBS analizlerini değersiz kılacaktır.
CBS konum analizlerindeki hataların en az düzeyde tutulabilmesi için, verilerin genel
anlamda denetlenmesi yanında, konum ve veri dosyalarındaki bilgilerin bir ön karşılaştırılması
yapılabilir. Özellikle, başlangıç aşamasında tasarlanan CBS projesinden beklenecek hataların
hangi düzeyde olabilecekleri ve bu hatalardan kullanıcıların farkında olması, söz konusu
projenin hassasiyeti hakkında bilgi edinilmesi açısından son derece önemlidir.
Temel kavramlar

Doğruluk (Accuracy):
Bir harita veya sayısal veri tabanındaki bilginin gerçeğe veya istenen değerlere ne
derece yaklaştığının ölçütüdür. Basit anlamda doğruluk, bir atış poligonunda, yapılacak
atışların hedefin tam orta noktasına isabet ettirilmesi halidir. Doğruluk, haritada ya da veri
setindeki hataların sayısı veya veri kalitesiyle ilgili bir sorundur. Bilinmeyen ve/veya sistematik
hatalardan etkilenir. CBS’de yatay ve düşey anlamdaki doğruluk, coğrafi konum, öznitelik,
kavramsal ve mantıksal doğruluk ile alakalı bir durumdur.
►
►
pahalıdır.

CBS’de doğruluk düzeyinin tespiti çok değişik özel uygulamalar gerektirir.
Yüksek doğrulukta veriye sahip olmak veya bu türden veri üretmek çok zor ve

Hassasiyet (Precision):
Benzer koşullar altında yapılan tekrarlı ölçümlerin birbirlerine olan yakınlığıdır.
Herhangi bir atış poligonunda, hedeften ziyade, yapılacak atışların üst üste düşmesi yani atış
noktalarının birbirine yakın olması halidir. Bir CBS veri seti için hassasiyet, ölçü düzeyi ve veri
tanımının kesinlik derecesi olarak dikkate alınır. Hassas veri bir anlamda konumun virgülden
sonra kaç hane ile ifade edildiğidir. Öznitelik verisinin hassasiyeti, obje hakkında ne kadar
detaylı veri ya da bilginin var olduğuna bağlıdır. Unutulmamalıdır ki, hassas veri, ne kadar
dikkatli ölçülmüş olsa dahi, doğrudur anlamına gelmez. Hassasiyet sadece ölçme işlemindeki
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rastgele hatalardan etkilenir. Yanlış ölçmeler veya veri tabanına hatalı aktarımlar söz konusu
olabilir.
►
CBS’de hassasiyet derecesinin tespiti de doğrulukta olduğu gibi çok değişik
uygulamaları gerektirir. Yol ve benzeri altyapı projelerinin hassasiyet gerektirmesi, ölçülerin
milimetre seviyesinde yapılmasını gerektirir. Ancak ticari işletmelerin demografik bir analizi
için bu düzeyde hassasiyet aranmayabilir, örneğin posta kodu veya bölge sınırları esas
alınabilir.
►
Yüksek hassasiyet gerektiren veriye sahip olmak veya bu tür veri üretmek yine
pahalı bir işlemdir.

Bilinmesi gereken diğer önemli iki temel kavram ise, veri kalitesi ve hata kavramlarıdır.
Veri kalitesi, doğruluk ve hassasiyetle ilgili olup, ayrıca aşağıda açıklanmıştır. Hata ise, verinin
hassas olmayışı ve yanlışlığını kapsayan ve ifade eden bir kavramdır. CBS’de konum hatası
büyük önem taşımakla birlikte hata, veri tabanında yer alan birçok bilginin karakteristik
özelliğini etkileyebilecek yapıdadır.

14.2. Konum Doğruluğu ve Hassasiyeti
Herhangi bir objenin yatay veya düşey konumdaki doğruluğu ve hassasiyeti CBS’de
genellikle kullanılan harita altlığının ölçeğine bağlı olarak irdelenir. Harita üzerinden elde
edilecek konum bilgisi her zaman doğru olmayabilir. Diğer bir deyişle harita üzerinde okunan
değer ölçeğe bağlı olarak belli bir hata ile zaten yüklüdür. Örneğin 1/1.000 ölçeğinde bir harita
üzerinde trafo merkezinin koordinat bilgisi tespit edilecek olursa burada noktanın okuma ya da
konum hassasiyetine bağlı olarak 1/50 kadar hata yani 1000 metrede 200m., 100 m.de 2m. hata
yapılacağı ta başlangıçta kabul edilmelidir. Dolayısıyla konum hassasiyeti ya da doğruluğu
sayısal hale dönüştürülmüş bir harita bilgisinde mevcuttur. Kullanıcı, bilgisayar ortamında
detayı büyütme (zoom in) ve küçültme (zoom out) yollarıyla çok farklı ölçeğe değiştirme ile
daha çok hassas doğru bilgi edineceğini düşünmesi halinde yanılır. Burada önemli olan ham
verinin elde edilme şeklidir. Örnek noktalardan yararlanılarak elde edilecek ortalama konum
hatası ve standart sapma bu konuda kullanıcıya bilgi verir. Özellikle standart sapmanın küçük
değerde olması hassasiyetin yüksek olduğunu gösterecektir.

14.3. Öznitelik Bilgilerinin Doğruluk ve Hassasiyeti
Konuma link edilmiş olan öznitelik verileri her zaman hassas ve doğru olarak
nitelendirilmemelidir. Örneğin verilerin hatalı bir şekilde sıralanmaları verilerin doğruluklarını
etkileyebilir. Tanımsal verilerin yüksek hassasiyete sahip olup olmadıkları coğrafi varlıklar
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hakkında çok daha fazla detaylı bilgiyi içermesiyle ile ölçülür. Örneğin bir şahıs hakkındaki
hassas bilgi şahsa ait adres, cinsi, yaş, gelir durumu, mesleği, eğitim düzeyi ve benzeri diğer
özelliklerini içerebilir. Bunun yanında hassas olmayan nitelikteki bir bilgi sadece şahsa ait cins
ve gelir düzeyi ile sınırlı kalır. Öznitelik bilgilerindeki doğruluk verilerin grafik bilgilerle
güvenli bir şekilde ilişkilendirilmesine, hassasiyeti de detay bilgilerin çokluğuna bağlıdır.

14.4. Kavramsal Doğruluk ve Hassasiyet
CBS gerçek dünya olgusunun soyutlanmasına ve sınıflandırılmasına dayalı bir yapıya
sahiptir. Kullanıcılar bilginin ne kadarının kullanılacağına ve onun uygulanabilir kategorilerine
göre nasıl sınıflandırılması gerektiğine karar veriler. Çoğu kez kullanıcılar, bilgileri yanlış
sınıflandırmakta veya özelliklerine göre uygunsuz bir şekilde kategorize etmektedir. Örneğin
bir ülkedeki kentlerin siyasal oy dağılımlarına göre sınıflandırılması, verimlilik örneklemesine
ilişkin bir çalışma için etkisiz bir yaklaşımdır. Bunun yanında bir drenaj sistemi için, su
kaynaklarının büyüklüklerine, debilerine ve zeminin türüne göre sınıflandırılmasını gerektirir.
Bazen su kaynaklarının debi bilgileri değil de sadece uzunluklarına göre sınıflandırılmaları
yeterli olabilir.
Mantıksal doğruluk ve hassasiyet açısından bilginin saklandığı veritabanı mantığa
aykırı çalıştırılabilir. Örneğin, bir kullanıcı su taşkınına maruz bir arazide parselasyon yapmak
için mevcut veri tabanını kullanmaya yetkili kılınır iken, bu arazide su basma riskine haiz
alanları gösteren haritayı kullanmaya yetkili kılınmayabilir. Böylece arazi parselasyonunda
kullanıcı bir karşılaştırma analizi yapma olanağı bulamaz, ya da riskli bölgede bir binanın olup
olmadığı bilgisi dışında kendince arazi bölümleme planı hazırlar. Burada önemli olan husus,
CBS veritabanında tutulan bilgilerin kullanılabilir ve karşılaştırma yapılabilir nitelikteki
bilgileri de kapsadığından emin olmaktır. CBS çoğu kez bilgilerin yetersiz olduğu veya yanlış
oldukları konusunda kullanıcıları uyarmaz. Bazı kurallar ile bu sorunların aşılabilmesi için
“uzman” (expert) sistemlere dayalı CBS’ler geliştirilmiştir. Ancak, kullanıcılar hala gerçekdünya olgusunun özelliklerini tam olarak modelleyerek yansıtacak düzeyde muhtemel
kuralların neler olması, bunların nasıl işlenmesi ve sıralanması gerektiği konusunda yeterince
gelişme gösterememiştir.
Sonuç olarak, tüm CBS uygulamaları için yüksek düzeyde doğruluk ve hassasiyet
gerektiren bilgilerin tümüyle var olması gerektiğine inanmak yanlış bir olgudur. Doğruluk ve
hassasiyete ne düzeyde ihtiyaç olduğu önceden ortaya konulmalıdır. Kullanıcının bilgiden olan
beklentisi bu bakımdan önemlidir. Bu beklentiye bağlı olarak detayların yoğunluk derecesi,
verilerin elde edilmesi ya da ölçülmesindeki yaklaşımların tespiti, kullanıcı açısından öncelikli
işler arasındadır. Çok hassas veya doğru bilgi edinmek bir anlamda gereksiz yere detaylar için
hem zaman hem de kaynak israfı anlamına gelecektir. Dolayısıyla kullanıcı veriden
beklentisine öncelikle karar vermek zorundadır. Tablo 3.7’de CBS işlem adımlarında oluşan
muhtemel hata çeşitleri genel olarak özetlenmektedir.
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14.5. Veri Kalitesinde Kriterler ve Belirgin Hata Kaynakları
a)
Veri yaşı: Kullanılacak veri çok eski veya mevcut CBS projesi için güncelliğini
kaybetmiş olabilir. Geçmişteki standartlar bilinmiyor olabileceği gibi, geçerliliğini yitirmiş de
olabilir. Bunun yanında, geçen zaman içerisindeki fiziksel değişiklikler de veri üzerinde etken
olabilir. Örneğin herhangi bir arazi yüzeyi erozyon veya diğer jeomorfolojik değişimlerden
etkilenmiş ise, bu arazi yüzeyleri için eskiden toplanmış bilgiler bir anlam taşımaz. CBS’nin
fonksiyonel gücüne bağlı olarak eski verilere güven duyulması halinde, sonuçta önyargılı,
çarpık ve etkisiz neticeler ortaya çıkabilir.
b)
Alan kapsamı: Herhangi bir alan için kullanılacak veriler, CBS için kısmen
nitelikte olup, söz konusu alanı tam olarak kapsamayabilir. Örneğin bir tarım arazisinde, sınır
boylarındaki verilerin yetersiz veya eksik olması halinde, arazi için gerçekçi bir rekolte tahmini
yapmak mümkün olmayacaktır. Bir diğer örnek ise; bir uydu görüntüsünde süreklilik özelliğe
sahip bilgilerin bulut görüntüsüyle kesilmesi, alan hakkında veri kaybına neden olabilmektedir.
Bu durumlarda, CBS’de bir genelleme işlemi söz konusu olması halinde daha fazla veriye
ihtiyaç olacağından sorunlarla karşılaşmak mümkün olacaktır.
c)
Harita ölçeği: Detayların anlamlı olarak harita üzerinde gösterilmesi doğrudan
ölçeğe bağlıdır. 1/25.000 ölçeğindeki çok küçük bir nokta, 1/1.000 ölçeğinde detaylı bina olarak
gösterilebilir. Ölçek, veri niteliği, niceliği ve şeklini kısıtlar. CBS projesi için, gerekli verilerin
istenen detay düzeyde sunulabildiği ölçekteki haritaların kullanılması gerekmektedir.
d)
Gözlem yoğunluğu: Bir bölgede yapılan gözlemlerin sayısı, verilerin
güvenirliliğinin bilinmesi açısından, harita kullanıcıları tarafından bilinmelidir. Yeterli sayıda
yapılmayan gözlemler, CBS projesindeki konum analizlerinin neticelendirilmesi için gerekli
hassasiyeti sağlayacak sayıya sahip olmayabilir. Örneğin eşyükselti eğrileri arasındaki mesafe
10 m ise, bundan daha düşük seviyeler için yüksek bir çözünürlük beklenemez. Bu eğrilere ait
veriler ile bir genelleme yapılması söz konusu olduğunda, yakın aralıklarda birleşmeler
olacaktır.
e)
Konu-veri ilgisi: Konu ve veri arasında tam bir alaka olmalıdır. Bazı hallerde
tam anlamıyla arzu edilen verinin olmaması durumunda konu ile kısmen ilgisi olan verinin
kullanılması zorunluluğu ortaya çıkar. Gerçek olguya ait veriler ile kısmen ilgili veriler arasında
geçerli bir işbirliği kurulabilmelidir. Aksi halde, CBS projesinde kolayca hataya sürüklenme
söz konusu olur.
f)
Format: Dijital bilgilerin saklanmasında, aktarılması ve işlenmesinde
kullanılacak format yaklaşımı verilerde hataya neden olabilir. Ölçek değişimleri,
projeksiyonlar, raster-vektör dönüşümleri, piksel çözünürlüklerinin değiştirilmesi format
hatalarına örnekler olarak verilebilir. Verilerin sürekli olarak değişik formatlar ile başka
ortamlara aktarılması işlemi, fotokopi makinesinde kopyanın kopyasını yapmak gibi, zamanla
veri kayıplarına neden olur. Ayrıca kartografik veri aktarımları, kayıt ve diğer işlemler için
uluslar arası standartların uygulanmayışı da bir dezavantaj gibi gözükmektedir.
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g)
Ulaşılabilirlik: Veriye erişmek ya da ulaşmak her zaman mümkün değildir. Bir
ülkedeki verilerin mevcut olması yeterli olmayıp, sınıflandırma ve kısıtlamalar söz konusu
olabilir. Ulusal güvenlik, özel yasalar ve ekonomik faktörler verilere ulaşmaya engel teşkil
edebileceği gibi, bu veriler içerisinde ulaşılabilecekleri için de bazı hassasiyet sınırlamaları da
mümkün olabilir.
h)
Maliyet: Kapsamlı ve güvenilir verinin elde edilmesi ve dönüşümü daima
pahalıdır. Bazı veriler CBS projesinin başlangıcı aşamasında yüksek maliyette olabilir, ancak
uzun vadede bu verilerden kazanç sağlanabilir. Yüksek hassasiyette çok pahalı veriler ile bir
CBS projesinin desteklenmesi, satın alma gücünün düşürülmesi anlamına geldiğinden, her
zaman için doğru değildir.

Doğal değişimler veya orijinal ölçülerden kaynaklanan hatalar
Bazı durumlarda olayların doğal yapılarından kaynaklanan hatalar söz konusu olabilir.
Bilhassa toplanan verinin coğrafik tarzı ve verinin elde ediliş biçimi, veri üzerinde istenmeyen
hatalara neden olabilir. Bu tür hata kaynakları çok belirgin halde olmayıp, ancak dikkatli bir
denetim ile proje verisi üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilir.
a)
Konum doğruluğu: Harita detaylarının uyuşumsuz ölçülere sahip olması ve
özniteliklerin gerçek konumlarında olmamaları halidir. Konum doğruluğu başlangıçtan itibaren
veri tipinin nasıl kullanıldığı ve gözlendiğine bağlıdır. Harita üreticileri, kesin olarak
tanımlanan yol, sınır, bina gibi detayları hassas bir şekilde kağıt üzerinde işaretleyip
konumlanmasını sağlarken, toprak tipi ve bitki örtüsüne ilişkin kesin ölçüye dayalı olmayan
sınırları çoğu kez tahmini olarak belirlemek durumundadır. Bu tip gösterimler daha çok
kartograflarca gerçekleştirilir. İklim, biyolojik yapı, arazi yüzeyi, toprak cinsi, drenaj vb
detayların sınırları doğal değişimlere bağlı olduğundan çok keskin olmayıp, sınır konumu
yoruma bağlı olarak değişebilir. Hatalı ve eksik arazi çalışmaları, sayısallaştırma hataları,
dönüşümler ve tarama hataları, CBS projelerindeki harita üretimlerinde yanlışlıklara neden
olabilir.
b)
İçerik doğruluğu: Haritalar doğru ve hatadan bağımsız olmalıdır. Niteliksel
doğruluk bir anlamda özel detayların varlığına, sembol ve etiketlemelerin doğru bir şekilde
yapılmış olmasına bağlıdır. Örneğin bir ormandaki ağaç yapısının gösteriminde, çam ormanına
ait etiket ile ladin ağaç yapısını gösteren etiketler yanlışlıkla yer değiştirmiş iseler, kullanıcı bu
içerik hakkında bilgi sahibi olmadığından, yanlış isimlendirme konusundaki hatanın pek farkına
varamayacaktır. Bir diğer husus, detayların ölçülmesinde kullanılan aletlerin yeterince kalibre
edilmemesi ile yapılacak yükseklik, toprak ve su pH değerleri veya atmosfer gazlarına ait
ölçümlerin niceliksel doğruluğudur. Arazide veya laboratuarda yapılan bu hatalar, kullanıcıyı
uyarıcı bilgiler olmadığı sürece, CBS projesinde ortaya çıkarılamayacaktır.
c)
Verideki değişim kaynakları: Eksik gözlemler, hatalı ölçüler, kalibre edilmemiş
aletler ya da uygunsuz aletlerce yapılan ölçüler ile ortaya çıkan yanlışlıklar veri değişimlerine
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neden olurlar. Örneğin oksijen ölçüm aleti kalibresiz kullanılır ise, bir akarsuda yapılan
ölçümler neticesinde oksijen konsantrasyonu hatalı bulunacaktır. Ayrıca doğal olarak veride
değişim olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Veri toplanması anında olmasa da zaman
içerisinde verinin değişime uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin bir körfezde tuzluluk
oranı yıllın muhtelif zamanlarında buharlaşmaya bağlı olarak değişiyor ise, veri doğal değişime
uğramaktadır. Sadece başlangıç veri değerlerine bağlı kalarak, doğal değişimin projede göz ardı
edilmesi, yapılacak analiz ve yorumları olumsuz yönde etkileyecektir.

İşlem sırasında oluşan hatalar
İşlem hataları, coğrafi bilgi sistem kullanıcıları tarafından tespit edilmesi en güç olan
hatalardır. Cihaz ve imalat hataları olup, bu tür hataların giderile-bilmesi için kullanıcının bilgi
teknolojisine dayalı olan donanım ve bu gibi sistemlerdeki işlemlerin gerçekleşmesi hakkında
deneyime sahip olması ve dikkati bir şekilde işlem akışını denetlemesi gerekmektedir.
a)
Nümerik hatalar: Farklı bilgisayarlar karmaşık matematik problemlerinin
çözümünde kapasitelerinden dolayı her zaman aynı duyarlıkta aynı sonucu vermeyebilir.
Bilgisayar işlemlerindeki hatalar genellikle rakamların son hanelerinin yuvarlatılması ve
üretilen sonuçların tekrardan yeni işlemlere tabi tutulması neticesinde ortaya çıkar. Bilgisayar
işlemcisi de hata kaynağı olabilir. Örneğin Intel Pentium chip, matematik problemlerinin
çözümünde diğer chiplere oranla değişik sonuçlar üretebilir. Bilhassa haritaların
sayısallaştırılmasında, dijital formata dönüşüm aşamasında yapılan matematiksel
hesaplamalarda nümerik hatalar söz konusu olabilir. Bu tür hataların tespiti oldukça güçtür.
b)
Topolojik analiz hataları: Mantıksal hatalar veri işleme ve topolojik analizlerin
yanlış sonuçlanmasına neden olabilirler. Unutulmamalıdır ki veri tek düzenli olmayıp değişime
müsait bir yapıya sahiptir. Birden çok harita katmanının üst üste bindirilmesi ile konumsal
veriler değişime uğrayıp, slivers, overshoots ve dangles gibi problemlerin meydana gelmesine
neden olabilir. Değişik harita katmanlarının sahip olduğu farklı doğruluk dereceleri işlemler
sırasında göz ardı edilebilir.
c)
Sayısallaştırma ve koordinat hataları: İşlem hataları diğer veri derleme
aşamalarında da ortaya çıkabilir. Örneğin harita üzerinden sayısallaştırma yapma, koordinat
kodlaması, detay bindirme veya kesiştirme esnasında sınır boylarında yeni koordinatların
hesaplanması, raster-vektör dönüşümlerinde hatalar söz konusudur. Bilhassa sayısallaştırma
işleminde operatörden kaynaklanacak psikolojik etkenlerden ve kas yorulmalarından dolayı,
poligon düğümlenmeleri, sivri poligonlar, bağlantı ve dönüşüm hataları olabilir. Ayrıca
kullanılan harita altlıklarının eski ve yırtılmış olması, orijinal ölçüler ile karşılıklı kontrollerin
yapılmaması yine hata nedenleridir.
d)
Sınıflandırma ve genelleme problemleri: Birçok durumda bilgilerin daha anlamlı
ve anlaşılabilir olması için veriler kendi bünyesinde sınıflama veya genellemeye tabi tutulurlar.
Verilerin sınıflandırılması için seçilecek sınıf aralıkları daima bir problemdir. Sınıf aralıklarının
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bilgiyi yansıtacak düzeyde anlam taşıması ve insan hafızasında kolayca yer edebilmesi bu
seçicilikteki önemli unsurlardır. Örneğin, nüfus yaş gruplarının 18-25 şeklinde genç yaşa
karşılık gelen oran ile, 18-45 yaş şeklinde geniş bir kitleyi yansıtacak yaş oranı sınıflaması
arasında anlam bakımından önemli bir farklılık vardır. Bazı araştırmacılar bu şekildeki veri
sınıflandırmasının yedi grupta olmasını ideal olarak görmektedirler. Sınıflama ile oluşacak
aralıkların belli bir katsayıda olmasına özen gösterilmelidir. Veri gruplarının karşılaştırılması
için bu tür bir yaklaşım kolaylık sağlamalıdır. Sınıflama veya genelleme ile sunulan bilgiler
hassas bir şekilde yansıtılamadığından, doğruluğu kesin olan bilgiye ulaşmak oldukça güçtür.
Bu türden grafik ya da sözel bilgiler için karmaşık veriler söz konusu olduğundan CBS
enterpolasyon hatası göz ardı edilmemelidir.
CBS projesinde kullanılmak üzere değişik kaynaklardan elde edilen veri gerekenden
daha fazla bilgi içeriyor ise; veriyi istenen detayda sadeleştirmek veya genelleştirmek gerekir.
Veri sadeleştirilmediği durumlarda çok büyük verilerle ve gereksiz detaylarla uğraşılır ki, bu
da proje maliyetlerini yükseltir. Bu durumla bir çok şekilde karşılaşılabilir, örneğin ölçek
farklılıklarından dolayı gereksiz detaylar olabileceği gibi başka amaçlarla kullanılmak üzere
fazla detaylarda olabilir. Örneğin, 1/500 ölçekte üretilmiş mevcut bir veri 1/1000 ölçekli
kullanılmak isteniyorsa, gereksiz katmanlar silinip düzenlenerek veri sadeleştirilebilir. Veya
mevcut veri istenenden daha detaylı ise, projede kullanılacak kıyı kenar çizgilerinin çok fazla
nokta kullanılarak elde edilmiş olması gibi nokta sayıları azaltılarak veya birbirine çok yakın
noktalar ayıklanarak (CBS yazılımları veri genelleştirme konusunda farklı alternatifler
sunarlar) veri genelleştirmesine gidilebilir. Raster veri için de sadeleştirme yapmak
mümkündür. Çeşitli filtreler kullanılarak gerekli olmayan detay pikselleri temizlenebilir.
Örneğin mevcut uydu görüntüsünde ormanlar türlerine göre ayrılmış ve sadece orman sınırları
gerekli ise renk tonları belirleyerek tüm ormanların aynı renk tonunda olması sağlanabilir.
e)
Yayılma hatası: Önceden oluşan bir hatanın başka bir hataya öncülük ederek bir
işlemden diğerlerine aktarılmasıdır. Örneğin bir katmanın sayısallaştırılmasında referans
noktalarının eksik olarak seçilmesiyle yapılacak sayısallaştırmanın ardından, bu katman başka
bir katmanın sayısallaştırılması için referans olarak kullanılır ise, bu durumda ilk katmanın
hataları ikinci katmana aktarılmış olacaktır. Böylece tek bir hata CBS projesinin bütününe
yayılarak, işlemlerin yanlış yönlendirilmesine neden olabilecektir. Bundan kaçınmak için
büyük ölçekli haritaların referans olarak alınması gerekmektedir. Yayılma hataları, genellikle
farklı hassasiyetteki verilerin birleştirilmesinde ortaya çıkar.
f)
Sapma hatası: Değişik katmanlardan seçilecek veriler ile oluşacak yeni
katmanların yanlış, doğru ve hassas olmayan bilgilerle bir CBS projesini hedefinden
saptırmasına neden olacak işlem hatalarıdır. Bir anlamda, sapma hatası, katmandan katmana
geçen yayılma hataları ve bunların denetlenme-mesi ile ortaya çıkan hatalardır. Sapma
hatasının tespiti hemen hemen imkansızdır. İşlemler arası geçişlerin ve işlemlerin nasıl
gerçekleştiğinin bilinmesi gerekmektedir. Veri tabanının kalibre edilerek, verinin, hangi
hatalarda ne derece anlamlı olduğu ve sonucu nasıl etkileyeceği görülebilir.
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14.6. Veri Kalitesi Hakkında Rapor Düzenlenmesi
CBS projesi için kullanılacak verilerin kalitesi ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
gerekir. Bu bakımdan ham veriler yanında veriye ait doküman bilgilerinin bulundurulması ve
kullanıcıların bu bilgiler ışığında verilerden yararlanması sağlanmalıdır. Özellikle verilerin
hangi doğruluk ve hassasiyete sahip oldukları, verilerin elde ediliş, saklanış ve dağıtılış şekilleri
büyük önem taşır. Aksi halde veri kimliğine bakılmaksızın farklı veri setlerinin birleştirilerek
kullanılması CBS projesinin sağlıklı sonuç vermesi açısından büyük bir risk oluşturur.
Dolayısıyla verilerin belli standartlarda olup olmadıkları, elde ediliş hikayeleri rapor edilmeli
ve bu raporlar kullanıcı tarafından dikkatlice incelenmelidir. İstatistiksel testler yardımıyla
verilerin kalitesi kontrol edilebilir. Bu amaçla yüksek güvenilirli referans verileri kullanılır.
Veri kalitesi hakkındaki raporlar, tüm veri işlemciler, yerel, ulusal veya ticari firmalarca
üretilen veriler ile birlikte sunulmalıdır. Bu raporlar genellikle aşağıdaki sorulara yanıt verecek
bilgilere sahip olmalıdır.

►

Verinin yaşı nedir? Ne zaman üretilmiştir?

►

Nereden elde edilmiştir?

►

Orijinal veri ne tür ortamdan sağlanmıştır?

►

Ne kadar büyüklükteki bir alanı kapsar?

►

Hangi ölçekteki altlıktan sayısallaştırıldı?

►

Hangi projeksiyon, koordinat ve datum sistemi kullanılmıştır?

►

Veriler hangi yoğunlukta ve sıklıkta elde edilerek tamamlanmıştır?

►

Konum ve öznitelik hassasiyeti nedir?

►

Veriler mantıksal ve tutarlı gözüküyor mu?

►

Kartoğrafik gösterim sade ve anlaşılır mı?

►

Veri, uygulanan proje ile alakalı mı?

►

Veri hangi dijital formattadır?

►

Veri nasıl kontrol edilmiştir?

►

Veri sağlayıcının kimlik gerçekliliği nedir?
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KBS içinde kullanılacak sözel ve grafik verilerin hata kaynakları ve bu verilerin kaliteli
olup olmadığının irdelenmesindeki süreç öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Doğruluk nedir?
2) Hassasiyet nedir?
3) Kavramsal doğruluk nedir?
4) KBS de muhtemel hata kaynakları nelerdir?
5) Verinin kalitesinde, verinin alan kapsamı ne ifade eder?
6) Verinin kalitesinde, verinin ölçeği neden önemlidir?
7) Verinin kalitesinde, gözlem yoğunluğu neden önemlidir?
8) Verinin kalitesinde, veri formatı neden önemlidir?
9) Veri kalitesi raporunda hangi bilgiler yer almalıdır?
10) Her türlü mevcut veri doğrudan KBS’ye aktarılabilir mi?

Cevaplar
1) Bir harita veya sayısal veri tabanındaki bilginin gerçeğe veya istenen değerlere ne
derece yaklaştığının ölçütüdür. Basit anlamda doğruluk, bir atış poligonunda,
yapılacak atışların hedefin tam orta noktasına isabet ettirilmesi halidir. Doğruluk,
haritada ya da veri setindeki hataların sayısı veya veri kalitesiyle ilgili bir sorundur.
Bilinmeyen ve/veya sistematik hatalardan etkilenir.
2) Benzer koşullar altında yapılan tekrarlı ölçümlerin birbirlerine olan yakınlığıdır.
Herhangi bir atış poligonunda, hedeften ziyade, yapılacak atışların üst üste düşmesi
yani atış noktalarının birbirine yakın olması halidir. Bir CBS veri seti için hassasiyet,
ölçü düzeyi ve veri tanımının kesinlik derecesi olarak dikkate alınır. Hassas veri bir
anlamda konumun virgülden sonra kaç hane ile ifade edildiğidir. Öznitelik verisinin
hassasiyeti, obje hakkında ne kadar detaylı veri ya da bilginin var olduğuna bağlıdır.
3) CBS gerçek dünya olgusunun soyutlanmasına ve sınıflandırılmasına dayalı bir yapıya
sahiptir. Kullanıcılar bilginin ne kadarının kullanılacağına ve onun uygulanabilir
kategorilerine göre nasıl sınıflandırılması gerektiğine karar veriler. Çoğu kez
kullanıcılar, bilgileri yanlış sınıflandırmakta veya özelliklerine göre uygunsuz bir
şekilde kategorize etmektedir. Örneğin bir ülkedeki kentlerin siyasal oy dağılımlarına
göre sınıflandırılması, verimlilik örneklemesine ilişkin bir çalışma için etkisiz bir
yaklaşımdır. Bunun yanında bir drenaj sistemi için, su kaynaklarının büyüklüklerine,
debilerine ve zeminin türüne göre sınıflandırılmasını gerektirir. Bazen su kaynaklarının debi bilgileri değil de sadece uzunluklarına göre sınıflandırılmaları yeterli olabilir.
Mantıksal doğruluk ve hassasiyet açısından bilginin saklandığı veritabanı mantığa
aykırı çalıştırılabilir. Örneğin, bir kullanıcı su taşkınına maruz bir arazide parselasyon
yapmak için mevcut veri tabanını kullanmaya yetkili kılınır iken, bu arazide su basma
riskine haiz alanları gösteren haritayı kullanmaya yetkili kılınmayabilir. Böylece arazi
parselasyonunda kullanıcı bir karşılaştırma analizi yapma olanağı bulamaz, ya da riskli
bölgede bir binanın olup olmadığı bilgisi dışında kendince arazi bölümleme planı
hazırlar. Burada önemli olan husus, CBS veritabanında tutulan bilgilerin kullanılabilir
ve karşılaştırma yapılabilir nitelikteki bilgileri de kapsadığından emin olmaktır. CBS
çoğu kez bilgilerin yetersiz olduğu veya yanlış oldukları konusunda kullanıcıları
uyarmaz. Bazı kurallar ile bu sorunların aşılabilmesi için “uzman” (expert) sistemlere
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dayalı CBS’ler geliştirilmiştir. Ancak, kullanıcılar hala gerçek-dünya olgusunun
özelliklerini tam olarak modelleyerek yansıtacak düzeyde muhtemel kuralların neler
olması, bunların nasıl işlenmesi ve sıralanması gerektiği konusunda yeterince gelişme
gösterememiştir.
4) Arazi çalışmalarında yapılan hatalar,
Mevcut haritalardaki hatalar
Uzaktan algılama verisinde oluşan hatalar
Sayısallaştırma sırasında operatörden kaynaklanan hatalar
Konumsal hassasiyetten kaynaklanan hatalar
5) Herhangi bir alan için kullanılacak veriler, CBS için kısmen nitelikte olup, söz konusu
alanı tam olarak kapsamayabilir. Örneğin bir uydu görüntüsünde süreklilik özelliğe
sahip bilgilerin bulut görüntüsüyle kesilmesi, alan hakkında veri kaybına neden
olabilmektedir. Bu durumlarda, CBS’de bir genelleme işlemi söz konusu olması
halinde daha fazla veriye ihtiyaç olacağından sorunlarla karşılaşmak mümkün
olacaktır.
6) Detayların anlamlı olarak harita üzerinde gösterilmesi doğrudan ölçeğe bağlıdır.
1/25.000 ölçeğindeki çok küçük bir nokta, 1/1.000 ölçeğinde detaylı bina olarak
gösterilebilir. Ölçek, veri niteliği, niceliği ve şeklini kısıtlar. CBS projesi için, gerekli
verilerin istenen detay düzeyde sunulabildiği ölçekteki haritaların kullanılması
gerekmektedir.
7) Bir bölgede yapılan gözlemlerin sayısı, verilerin güvenirliliğinin bilinmesi açısından,
harita kullanıcıları tarafından bilinmelidir. Yeterli sayıda yapılmayan gözlemler, CBS
projesindeki konum analizlerinin neticelendirilmesi için gerekli hassasiyeti sağlayacak
sayıya sahip olmayabilir. Örneğin eşyükselti eğrileri arasındaki mesafe 10 m ise,
bundan daha düşük seviyeler için yüksek bir çözünürlük beklenemez. Bu eğrilere ait
veriler ile bir genelleme yapılması söz konusu olduğunda, yakın aralıklarda
birleşmeler olacaktır.
8) Dijital bilgilerin saklanmasında, aktarılması ve işlenmesinde kullanılacak format
yaklaşımı verilerde hataya neden olabilir. Ölçek değişimleri, projeksiyonlar, rastervektör dönüşümleri, piksel çözünürlüklerinin değiştirilmesi format hatalarına örnekler
olarak verilebilir. Verilerin sürekli olarak değişik formatlar ile başka ortamlara
aktarılması işlemi, fotokopi makinesinde kopyanın kopyasını yapmak gibi, zamanla
veri kayıplarına neden olur. Ayrıca kartografik veri aktarımları, kayıt ve diğer işlemler
için uluslar arası standartların uygulanmayışı da bir dezavantaj gibi gözükmektedir.
9) Verinin yaşı nedir? Ne zaman üretilmiştir?
Nereden elde edilmiştir?
Hangi amaçla üretilmiştir?
Veri hangi uygulamalarda kullanılmıştır?
Orijinal veri ne tür ortamdan sağlanmıştır?
Ne kadar büyüklükteki bir alanı kapsar?
Hangi ölçekteki altlıktan sayısallaştırıldı?
Hangi projeksiyon, koordinat ve datum sistemi kullanılmıştır?
Veriler hangi yoğunlukta ve sıklıkta elde edilerek tamamlanmıştır?
Konum ve öznitelik hassasiyeti nedir?
Veriler mantıksal ve tutarlı gözüküyor mu?
Kartoğrafik gösterim sade ve anlaşılır mı?
Veri, uygulanan proje ile alakalı mı?
Veri hangi dijital formattadır?
Veri nasıl kontrol edilmiştir?
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Veri sağlayıcının kimlik gerçekliliği nedir?
10) Her veri doğrudan KBS içinde kullanılamaz. Verilerin “veri kalite” kontrolleri
yapılmalı, şartları sağlayan veriler sisteme dahil edilmelidir. Aksi taktirde, sistem
doğru çalışmaz.
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