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ÖNSÖZ

Günümüzde konumsal veri üreten kurumların ürettiği veriler ve bu verileri kullanarak
gerçekleştirdikleri uygulamalar her geçen gün daha da artmaktadır. Başta teknolojik
gelişmeler olmak üzere çok hızlı değişim ve gelişimin yaşandığı çağımızda, yerel
yönetimlerin hizmet anlayışlarının da bu hıza ayak uyduracak şekilde değiştirilmesi gerekir.
Bu kitap kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kuramsal ve kavramsal çerçevesini
çizerek, CBS’nin yerel yönetimlerce hangi uygulamalarda kullanılabileceği örnek
uygulamalar üzerinde gösterilerek bu alandaki teorik bilgilerin anlaşılması sağlanacaktır.
Bu kapsamda öncelikle CBS kavramının tanımı, CBS bileşenleri, CBS’nin faydaları
ve kullanım alanları gibi temel kavramlara yer verilmiştir. 2. Bölümde ilgili yönetmeliklerde
yer alan yerel yönetimlerle ilgili temel kavramlar açıklanarak bu kurumların görev ve
sorumluluk alanları tanımlanmış ve yerel yönetimlerin CBS uygulamaları üzerinde
durulmuştur. 3. Bölümde Kent Bilgi Sistemleri kavramı tanımlanmış ve faydaları
açıklanmıştır. Sonrasında Türkiye’de yerel yönetimler için çok önemli olan Kent Bilgi
Sistemleri uygulamalarına örnekler verilmiştir. 4. Bölümde CBS ile gerçekleştirilecek
konumsal analiz olanaklarını geniş ölçüde artmasını sağlayan topoloji ve temel topolojik
kavramlara yer verilmiştir. Ardından topolojik veri yapıları örnekleriyle birlikte
incelenecektir. 5. Bölümde veri tabanı kavramı ve gerekli bütün kavram tanımları yer
almaktadır. Devamında veri tabanı tasarımı işlem adımları detaylı olarak anlatılarak ArcGIS
Geodatabase incelenmiştir. 6. Bölümde konumsal analiz türleri üzerinde durularak örnekler
verilmiştir. 7. Bölümde konumsal analizler sınıflandırılmıştır ve örneklerle açıklanmıştır. 8.12. Bölümlerde ülkemizde CBS ile ilgili ulusal plan ve stratejilerinin ortaya konmasının
ardından Türkiye’deki yerel yönetimlerin CBS’yi ne kadar kullandıklarını görebilmek
amacıyla kurumsal yapılanma ve uygulama örnekleri verilmiştir. Türkiye’deki yerel
yönetimler arası kıyaslamaların ardından, ülkemizin yerel yönetimlerce kullanılan son
teknoloji ve modern yöntemleri ne kadar kullandığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Son bölümlerde
ise yerel yönetimler tarafından en sık kullanılan yazılımlar ele alınmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA & Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
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YAZAR NOTU

Kitapta teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik kurumsal deneyimler aktarılmaya
çalışılmış, gereksiz ayrıntıya girmekten kaçınılmıştır. Konuların pekiştirilmesi amacıyla bazı
sorular hazırlanmıştır. Bu amaçla, her bölüm sonunda çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. Her
bölümün başında, o bölümde neler öğrenileceği, bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular ve bölümde
hedeflenen kazanımlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA & Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
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1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bu bölümde öncelikle ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’ kavramı hakkında bilgi verilecek,
ardından da CBS kapsamında gerekli temel kavramlar açıklanacak ve detaylı bir şekilde ele
alınacaktır.
1.2. Bir yerel yönetim biriminde CBS kurulması için gerekli bileşenlerin neler olduğu
incelenecektir.
1.3. CBS’de farklı bilim dalları ve meslek gruplanının rolleri incelenecektir.
1.4. CBS’nin faydaları üzerinde durulacaktır.
1.5. CBS ile gerçekleştirilen konumsal analizlere değinilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CBS nedir?
CBS’nin bileşenleri nelerdir?
Coğrafi veriler;
Nasıl toplanır?
Nerede depolanır?
Hangi sorgulamalardan geçirilir?
Nasıl analiz edilir?
Hangi formatlarda görüntülenebilir?
Ne tür görsel çıktılar sağlar?
CBS’nin Yararları Nelerdir?
CBS’de yer alan meslek disiplinleri nelerdir?
CBS veri kaynakları nelerdir?
CBS ile hangi konumsal analizler gerçekleştirilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Genel Tanımlar

CBS bakış açısıyla düşünme CBS ile ilgili teorik altyapı
kabiliyeti.
verilecektir.

CBS İşlemleri

Problemlere farklı bakış CBS analiz, sentez ve
açıları ile yaklaşabilme ve sorgulama
işlemlerinden
çözebilme kabiliyeti.
bahsedilecektir.

CBS İşlemleri

Sonuç
itibariyle
bütün
Akademik ve iş hayatı için bileşenleri
katman
gerekli
çok
katmanlı mantığıyla bir araya getirme
düşünebilme yeteneği.
ve sonuca ulaşabilme yetisi
kazandırılacaktır.

4

Anahtar Kavramlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Konumsal Veri
Konumsal Analiz
Veri Tabanı

5

Giriş
Bu bölümde, CBS ile ilgili genel kavramlara yer verilecektir. CBS ağırlıklı konu
anlatımları sayesinde, fiziki ve beşeri coğrafyaya ait hem sayısal hem de sözel verilerin nasıl
bir arada değerlendirilebileceği ve ne tür sorulara cevaplar bulunabileceği yönünde bilgiler
verilecektir.
Öğrenciler ezberci bir bakış açısından uzaklaştırılarak, kendi kendilerine yeni
sorgulamalar yapabilme ve mevcut verilerden yola çıkarak yeni bilgiler üretebilme kabiliyeti
kazandırılmaya çalışılacaktır. Günlük hayatta ve klasik coğrafya pratiğinde karşılaşılan
sorunların, bilgi teknolojileri kullanılarak nasıl çözümlenebileceği üzerine aktarımlarda
bulunulacaktır.
Bölüm sonunda ve sunum materyalinde verilen örnek çalışmalar ile teorik bilgilerin
pratiğe nasıl dönüştüğü yönünde paylaşımlarda bulunulacaktır. Böylece, öğrencilerin sonuç
ürünleri görerek coğrafi problemlere daha geniş bir perspektiften bakabilmeleri sağlanacaktır.
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1.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi, konumsal düzlemde var olan herhangi bir coğrafi nesne hakkında
toplanan verilerden yola çıkılarak elde edilen bilgidir. Her bir coğrafi nesne konumsal ve
konumsal olmayan özelliklere sahiptir. Konumsal veri, karmaşık olması ve karmaşık ilişkiler
içermesi nedeniyle çok özel bir veridir.
CBS, konumsal bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, analizi,
sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, veri ve yöntemlerin
bütünüdür (Masry ve Lee, 1988). CBS kapsamında nesne “detay (feature) olarak
adlandırılacaktır. Her bir detay 3 temel bileşenden oluşmaktadır:
-

Konum Bilgisi: Bir detayın belli bir projeksiyon ve referans sistemine göre
konumlanmış olduğu koordinatlardır. Konumsal veri, koordinatlandırılabilen veri
olarak adlandırılır. Bir parselin veya karayolunun geometrisi örnek gösterilebilir
(bknz. Şekil 1.1.).

Şekil 1.1. Parsel ve karayolu geometrisi
-

Öznitelik Bilgisi: Konumsal veri dışında kalan yeryüzünde her bir detayı niteleyen
özelliklere öznitelik bilgisi denir. Öznitelik bilgisi, konumsal olmayan veya
öznitelik verisi olarak ta isimlendirilir. Koordinatlandırılamayan veri anlamına gelir.
Öznitelik verisine örnek olarak; Parselin maliki, hisse oranları, karayolunun yapım
yılı, şerit sayısı, vb. verilebilir.

-

Topoloji Bilgisi: Bir detayın diğer detaylarla olan konumsal ilişkisinin
tanımlanmasıdır.

CBS’nin çıkış noktası “çok miktarda verinin etkin bir biçimde yönetilmesi ihtiyacıdır.
İlk CBS uygulamalarına aşağıdaki örnekler verilebilir:
•

Kanada CBS (CGIS ilk CBS) - 1963 : Kanada arazi verisinin yönetimi; kaynakların
tespiti ve gelecekte nasıl kullanılacaklarının belirlenmesi. Aslında tam bir CBS değil
fakat “bilgisayar destekli harita ölçme sistemi” (Longley vd, 2001) dir.

•

ABD sayım bürosu – 1967 : 1970 sayımı için, DIME (Dual Independent Map
Encoding) cadde verilerinin sayısallaştırılarak sayım verisi ile bütünleştirilmesi.

7

CBS 5N1K sorularından “Nerede” ve “Ne” sorularına odaklanarak coğrafi nesneye ait
konumsal ve konumsal olmayan verileri ilişkilendirerek sorgulara yanıt vermeye çalışır.
“Nerede?” sorusunun cevabını bulmak için coğrafi varlığın yeryüzündeki konumuna bakılır ve
haritalarla, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı vb. araçlarla ifade edilir.
“Ne?” sorusunun cevabı ise coğrafi varlığa ait sözel öznitelik bilgisidir ve varlığa ait
tablosal verileri içerir.
CBS, her 2 sorunun cevaplarını bir araya getirerek sayısal ve sözel verilerin
ilişkilendirilmesini sağlar ve hem tematik haritaların oluşturulmasına hem de konumsal
analizlere olanak sağlar. Bilindiği üzere “sonuç ürün artık haritalar değildir”. Harita üretimi
yapılan işlerden sadece bir tanesidir. Asıl amaç, “analizler yapmak” sonuçlar üretmek ve
kararlar almaktır. Bu noktadan hareketle çok fazla miktarda veriyle çalışıldığı zaman daha hızlı,
daha doğru, daha basit analizler yapmak için CBS kullanılmalıdır. CBS kelime anlamı
“Coğrafya” konuma, “Bilgi”, bu konum üzerinde incelenecek olan detayların ve olayların her
türlü özelliklerine, “Sistem” ise konumları belli olan bu bilgilerin, bilgisayar tabanlı bir sistem
dâhilinde analiz edilmesine karşılık gelmektedir. Kısaca amaç “…Bilgiden Bilgi Üretmek…”
olduğuna göre kullanıcıların bir araca ihtiyacı vardır. Bu araç, CBS’dir. CBS, konumsal bilginin
toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, analizi, sunulması fonksiyonlarını yerine getiren
donanım, yazılım, personel, veri ve yöntemlerin bütünüdür (Şekil 1.2.).

Şekil 1.2. CBS Bileşenleri (Hlurb, 2007).
Donanım; masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, server sistemleri, mobil cihazlar vb.
araçları kapsar. Bu donanımlar, yazılımlar için gerekli çalışma alanını, kurumlar arası veri
paylaşımını ve veriler için gerekli depolama alanını sağlarlar.
Yazılım; CBS’de kullanılabilecek ticari ve açık kaynak kodlu CBS yazılımlarını ifade
eder. ArcGIS, MapInfo, Intergraph, AutoCAD MAP vb. ticari yazılımlar sektörde öncü
8

konumdadırlar. Ticari yazılımların genelde kaynak kodları kapalıdır ve kullanıcıların tüm
ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri mümkün değildir. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz QGIS,
Grass, Saga, ILWIS, TerraView, gvSIG, uDig, openJUMP, KOSMO ve Openmap gibi CBS
yazılımları da kullanıcı sayısı açısından ciddi seviyelere gelmeye başlamıştır.
Personel; yazılım ve donanımdan oluşan sistemin işe yarayabilmesi için olmazsa olmaz
ve en önemli etkendir. Çok yüksek bütçeli CBS yatırımları tecrübesiz kullanıcıların elinde işe
yaramaz hale gelebilirler. Bu yüzden, CBS'nin kullanıldığı her alanda yetişmiş uzmanlara ve
operatörlere ihtiyaç vardır.
Veri; herhangi bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır.
Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da
sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer
bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri
de belirli bir nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır. Bir verinin tek başına bir anlamı
ve işlevi bulunmamaktadır.
Veriler toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya
da bilgisayarla işlenip bilgiye dönüştürüldüklerinde anlam kazanmakta; ait oldukları bağlamı
açıklama gücüne kavuşmaktadır. Problem çözme ya da karar verme gibi bir amaca hizmet
edebilecek duruma gelmektedir (Bocij v.d. 2008). CBS çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi
için verinin doğruluğu, hassasiyeti, güncelliği ve kapsama alanı çok önemlidir. CBS’de sayısal
olarak ifade edilen nicel veriler, vektör ve raster veri olmak üzere 2 ana sınıfa ayrılmaktadır.
Vektör veriler; nokta, çizgi veya poligonla ifade edilmektedir. Noktasal gösterim kuyu,
ağaç, elektrik direği vb. alansal değeri yüksek olmayan objeler için kullanılabilir. Dere, yol,
nehir, eşyükselti eğrisi gibi nesnelerin gösterimi için çizgi tercih edilir. Alan olarak ifade
edilebilecek göl, jeolojik yapı, idari sınırlar vb. coğrafi bileşenler için ise poligon tercih edilir.
Raster veriler ise grid sistemi içerisinde satırlar ve sütunlar şeklinde dizilmiş
piksellerden (veya hücrelerden) oluşan bir matristir. Her piksel tek bir renk ile ifade edilir ve
tek bir öznitelik bilgisine sahip olabilir. Şekil 1.3; nokta, çizgi ve poligon şeklindeki vektörel
gösterimlerin raster formatındaki olası görünümlerini içermektedir. Raster veri içerisinde,
piksellerin boyutu küçüldükçe daha hassas ve detaylı bir görünüm ortaya çıkar.
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Şekil 1.3. Aynı verilerin vektör ve raster formatındaki görünümleri (NIC, 2014).
Raster veriler, pikselin kapladığı alan çalışmanın detay seviyesine göre değişkenlik
gösterirler. Çok detaylı çalışmalarda 10cm x 10cm ya da daha küçük boyutlarda ve çok hassas
bir piksel yapısı olabileceği gibi, ülke ölçeğindeki çalışmalarda 1km x1km veya daha büyük
pikseller kullanılabilir. Aynı veri, çalışmanın hassasiyet derecesine göre farklı şekillerde
görüntülenebilir. Şekil 1.’te vektörel bir poligon verisinin raster veri şeklinde ifadesinin detay
seviyesine göre olası farklı görünümleri verilmiştir. Piksel boyutu büyüdükçe çözünürlük ve
detay seviyesi düşmekte, bu da veri ve hassasiyet kaybına neden olmaktadır.
Piksel
Boyutu
1 m.

Piksel
Boyutu
2 m.

Piksel
Boyutu
4 m.

Şekil 1.4. Raster verinin farklı çözünürlük seviyelerinde görünümü (UofI, 2014)
Yukarıdaki şekilde alansal bir veri için ifade edilen durum, noktasal ve çizgisel veriler
için de geçerlidir. Bunlara ek olarak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarında da çözünürlük
seviyesi düştükçe görüntünün yorumlanması zorlaşmakta ve analiz edilebilirlik seviyesi
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düşmektedir. Şekil 1. kapsamında verilen soldaki ve sağdaki uydu görüntüleri aynı ölçektedir,
fakat farklı çözünürlük seviyeleri dolayısıyla görüntü kalitesi değişmektedir.
Ölçek: 1/20.000
Piksel Boyutu: 15 m.

Ölçek: 1/20.000
Piksel Boyutu: 15 cm.

Şekil 1.5. Aynı ölçekte fakat farklı çözünürlükte görüntülerin karşılaştırılması (UofI,
2014)
Yöntem: CBS için gerekli bileşenlerin bir araya getirilmesinin ardından, konumsal ve
konumsal olmayan verilerin toplanması, depolanması, dönüştürülmesi, işlenmesi,
görselleştirilmesi, analiz edilmesi, sorgulanması, sonuç haritalarının üretilmesi ve sunulması
mümkün olabilmektedir. Bileşenlerden birinde oluşacak eksiklikler, sistemin tümüne
yansıyacak ve sağlıklı bir uygulama yapılması mümkün olmayacaktır. Yanlış yöntemlerin
seçilmesi ve proje ekibinin doğru yönlendirilememesi projeyi çıkmaza sokacaktır. Bu noktada
en önemli görev, gerekli bütün bileşenleri temin edecek ve yönetecek olan Proje Yöneticisine
düşmektedir. Çalışmalar doğru yöntemlerle sürdürülmelidir. Klasik bir CBS proje sürecinin
nasıl olması gerektiği ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

1.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Süreci
Coğrafyayla ilgili, yani insana ve konuma dair herhangi bir projede karar destek sistemi
olarak CBS kullanımı oldukça yaygındır. Uygulama aşamasındaki gerçek bir CBS projesinde
çok daha fazla aşama bulunmakla beraber, temel olarak beş aşamalı bir iş akış süreciyle başarılı
bir CBS uygulaması mümkün olabilmektedir:
1. Doğru Soruyu Sormak: Çözmeye ya da analiz etmeye çalışılan problem nedir ve
nerede konumlanmaktadır? Çalışma alanına ve amaçlara dair çerçevenin baştan
çizilmesi, veri çöplüklerinde ve bilgi dağlarında kaybolmayı engelleyecektir. Doğru
sorular sorulmadan doğru cevaplara ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla, geri
dönülmesi çok zor noktalara gelinmeden önce ihtiyaçlar çok iyi belirlenmelidir ve
sonraki proje adımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmek gerekir.
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2. Veri Toplama: Sorulan sorulardan yola çıkarak projeyi yürütmek için gerekli
verilerin detaylı bir listesi oluşturulmalıdır. Öncelikle çalışma alanı sınırları iyi
belirlenmeli ve bu sınırlar dâhilinde kalan veriler elde edilmelidir. Bu noktada
çalışma ölçeğine, bir anlamda ayrıntı düzeyine karar verilmelidir. Belirlenen ölçekte
veriler toplanmalı ve sistemde depolanmalıdır.
3. Veri Yönetimi: Belirlenen çalışma alanı ile ilgili çok yüksek miktarlarda veriye
ulaşılabilir. Çok geniş kapsamlı veriye sahip olmak, ihtiyaçların karşılanması
noktasında faydalı olacaktır. Fakat gereksiz detaylarda boğulmadan sadece proje
için gerekli verilerin seçilmesi çok önemlidir. Deneyimsiz bir CBS personeli için
samanlıkta iğne aramakla eşdeğer olan bu aşama kısaca Veri Madenciliği olarak
adlandırılabilir. Ayrıca bütün verilerin bir arada değerlendirilebilmesi için, aynı
koordinat sistemine ve projeksiyona sahip olmaları önemlidir. Bu sayede aynı
konuma ya da aynı nesnelere ait farklı kaynaklardan gelen veriler katman mantığıyla
üst üste çakıştırılabilecek ve konumsal analizlere hazır hale gelecektir. CBS’de
katmanlarla çalışıldığı için aynı anda çok farklı veriler arasında ilişki kurulabilir ve
sorgulama yapılabilir (bkz. Şekil 1.6). Örneğin, aynı bölgeye ait yükseklik, yağış,
sıcaklık, bitki örtüsü gibi haritalar çalıştırılarak katmanların birbiriyle olan ilişkileri
sorgulanabilmektedir.

Şekil 1.6. CBS de coğrafi verilere ait katman yapısı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde tüm veriler ayrı birer tematik katman halinde tutulur ve
gerekli durumlarda farklı katmanlar üst üste çakıştırılarak yeni bilgiler ortaya çıkarılmaya
çalışılır. Katman (layer) sözcüğü kabaca sayısal ortamdaki herhangi bir coğrafi verinin
görselleştirilmiş hali olarak tanımlanabilir. İdari sınırlar, mülkiyet, topoğrafya, hâlihazır
haritalar vb. veriler çalışmada duyulan ihtiyaca yönelik olarak katmanlar halinde gösterilebilir
ve diğer katmanlarla ilişkilendirilerek konumsal analizler gerçekleştirilebilir.
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4. Analiz: Konumsal analizler, CBS’nin en güçlü olduğu taraftır. Kullanılan yazılım,
donanım, veri ve yöntemler analizlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması üzerinde
doğrudan etkilidirler. Yakınlık, görünürlük, eğim ve bakı analizlerine ek olarak en
uygun güzergâh belirleme, bir kentsel yatırım için en uygun lokasyona karar verme
vb. analizler ve uygulamaya bağlı olarak çok daha fazla konumsal analizler
gerçekleştirilebilir.
5. Sunum: Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan yola
çıkılarak raporlar, haritalar, tablolar ve grafikler oluşturulabilir. Bu çıktılar sayısal
ortamda paylaşılabileceği gibi baskı yoluyla da çoğaltılabilir ve karar vericilere
sunulabilir. Veri madenciliğinde sadece gerekli olan verilerin toplanması gerektiği
gibi, sunumlarda da sadece gerekli olan sonuçların karar vericilere sunulması
projenin anlaşılması ve başarıya ulaşması açısından çok önemlidir.
Geleneksel haritacılıkta görsel olarak insan tarafından yapılan analizlerin bir veri tabanı
desteğinde yazılım tarafından yapılması söz konusudur. Bu, kullanıcıya aşağıdaki özellikleri
sunar:
•

Hız - CBS desteğinde analiz hızı

•

Doğruluk - görsel analiz gerçekleştiriliş tarzı ve veri

•

kapsamı nedeni ile hata eğilimli

•

Kapsam – VT kapasitesine karşı basılı harita

CBS konumsal ve konumsal olmayan verilerin birbirleri ile ilişkilendirilerek sorgulanmasına
olanak sağlar. Yani konumsal verilerden konumsal olmayan verilere hızlı bir erişim sağlanmış
olur.
•

Yol-Uzunluk, adı, tipi, yapım yılı, ...

•

Parsel-alanı, çevresi, ada parsel numarası,...

gibi öznitelik bilgilerine veri tabanı sayesinde erişim sağlanır. Farklı katmanların
ilişkilendirilmesi-yol, mahalle sınırları, parseller, okullar, bir mahalledeki okulların
sorgulanması ve seçilmesi, seçilen bir sanayi alanına yakın yerleşim yerlerinin belirlenmesi vb.
CBS’nin anlaşılması için aşağıdaki temel tanımların bilinmesi gerekir:
Veri tabanı: Birbiri ile ilişkili verilerin depolandığı alanlardır. Veri tabanları veri tabanı
yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir.
Veri tabanı yönetim sistemleri: VTYS veri tabanı oluşturmak ve sağlamak için bir
yazılımdır. Analizler için gerekli veriyi tutan bir veri tabanına ihtiyaç vardır. VTYS
öznitelik verisi ile çalışır “business data” (non- spatial data) Bazı VTYS yazılımlarına
örnek olarak: Oracle 9i (spatial)-10g Spatial (“g”: “grid computing”), SQLServer –
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Microsoft, Access – Microsoft, MySQL, Informix, Sybase, Interbase, IBM DB2,
PostgreSQL vb. verilebilir. Piyasadaki VTYS lerin büyük çoğunluğu “ilişkisel Veri
Modeli (Codd, 1970) ni kullanır. CBS bir VTYS dir.”
Aralarındaki fark:
•

CBS konumsal ve konumsal olmayan veri ile ilgilidir.

•

VTYS yalnızca konumsal olmayan veri ile iş yapar.

•

CAD (Computer Aided Design): Hassas ve teknik çizimler oluşturmak için kullanılan
sistemlerdir. CAD yazılımında, önemli olan hatlardır. Yani, bilgi çizimin kendisidir. Bu
bağlamda CAD yazılımları güçlü birer grafik yazılımlardır. CAD+Veri tabanı=CBS

CBS yazılımları: ArcGIS, Intergraph Bentley, MapInfo, LaserScan, AutoCAD MAP,
NetCADGIS, PostGIS,QuantumGIS, gvSIG, .....
CAD yazılımları: AutoCAD, Microstation, GeoCAD, Intergraph, PratiCAD, NetCad.
Coğrafi Bilgi Sistemleri konumsal ve konumsal olmayan öznitelik bilgilerini birleştirerek
konumsal analiz yapabilme yeteneğinin yanı sıra genel olarak aşağıdaki konularda fayda sağlar:
•

Bilgi akışını hızlandırır.

•

İş verimliliğini artırır.

•

Etkili ve doğru analiz sağlar.

•

Veri güncelleme kolaydır.

•

İşgücü ve zaman kaybını önler.

CBS sorgulama ve istatiksel analiz gibi klasik veri tabanı işlemlerini görselleştirme ve haritalar
tarafından sağlanan konumsal analizlerle birleştirmektedir. Bu durum CBS yi diğer bilgi
sistemlerinden ayırmakta ve karar verme sürecinde değerli kılmaktadır. Çalışma konusu bir
şekilde konum, insan, zaman olan veya bunlarla ilgili değişkenleri az veya çok içeren bütün
bilim dalları ve meslek gruplarının CBS’den faydalanma imkânları vardır (bkz. Şekil 1.6).
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Şekil 1.7. CBS’de yer alan bilim dalları ve meslek grupları
Farklı bilim dalları ve meslek gruplarının CBS ile gerçekleştirdiği işlemlerden bazıları aşağıda
verilmiştir:
•

Şehir plancısı-kentin gelişmesi, nüfus artışı ve kentsel niteliği ortaya koymak,

•

Biyolog-çeşitli ekosistemlerdeki türlerin dağılışını takip etmek,

•

Çevrebilimci-hava ve su kirliliğinin belirlemek,

•

Doğal
afet
yöneticisi-doğal
afet
risk
alanlarının
belirlenmesi
ve
alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalar yapmak, doğal hayatı ve nesli tükenme
tehlikesi altında bulunan hayvanları korumak,

•

Jeoloji mühendisi-kaya oluşumu özelliklerine bakarak yeni yerleşim alanları inşa etmek
için en uygun alanları belirlemek,

•

Maden mühendisi-madenlerin kapsamı, derinliği ve cevher kütlesinin kalitesini ve
çeşitli parametreleri dikkate alarak, olası maden alanlarını belirlemek,

•

Orman mühendisi-toprak ve ağaç çeşitliliğini korumak için gerekli çalışmaları yapmak,
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•

Hidrolog ya da hidroloji mühendisi-mevcut içme ve kullanma suyu dağıtımı ve
kullanılmış suyun uzaklaştırılması, tatlı su kaynaklarına ait su kalitesini ortaya koymak,

•

Sağlık alanında çalışanlar-sıtma, SARS ve AIDS gibi çeşitli bulaşıcı ve salgın
hastalıkların yayılış alanlarının tespiti ile bunları kontrol altına almak, vb.

1.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Kaynakları
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan veriler çeşitli veri kaynaklarından elde
edilmektedir. Bu veri kaynakları aşağıda verilmiştir:
•

Yersel Ölçü verileri

•

Uzaktan Algılama (hava ve uydu) verileri

•

GPS verisi

•

Veri tabanlarındaki veriler

•

Analog veri (basılı haritaların sayısallaştırılması)

•

Hava, su, yer sensör verileri

•

Yer tabanlı diğer araçlar

1.4. Konumsal Analizler
CBS ile depolanan veriler üzerinde konuma dayalı karar verme, konumsal verinin
sorgulanması, görüntülenmesi gibi çok sayıda konumsal analizler yapılmaktadır. Konumsal
analizler Bölüm 6’da ayrıntılı olarak verilecektir. Konumsal analiz işlemlerinde mevcut
verilerden yararlanılarak yeni veriler üretilir. CBS ile gerçekleştirilen konumsal analizlerden
bazıları aşağıda verilmiştir:
•

Buffer-tampon bölgeleme

•

Overlay-bindirme analizleri

•

Proximity-yakınlık analizleri

•

Density-yoğunluk analizleri

•

Address encoding-adres haritalama

•

Dynamic segmentation
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•

Network analysis-Ağ analizi

•

Surface Analyses-yüzey analizleri 3D,bakı, yön, eğim, yükseklik, görünürlük, vb.

Şekil 1.8. http://www.esri.com/news/arcwatch/0410/graphics/arcgis10-2-lg.jpg

Şekil 1.9. TIN
17

•

Z=f
(x,y)
;
Yüksekliklerin
bu
şekilde
temsil
edildiği
bir
CBS “2.5 D” olarak anılır. “3D” değildir; “3D” bir sistemde her hangi bir x,y için
birden çok “z” değeri tanımlıdır.

Şekil 1.10. Sayısal Yükseklik Modeli

Şekil 1.11. http://www.unsa.edu.pe/infounsa/wp-content/uploads/2012/11/surface_creation.gif
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•

Nokta Tabanlı Analizler: Herhangi bir anda, istenilen bir maliğin taşınmazları,
Herhangi
bir
anda,
istenilen
bir
taşınmazın
verileri,
Herhangi
bir
anda,
istenilen taşınmaz maliklerinin adres verileri,
Herhangi bir anda, istenilen bir coğrafi bölgedeki taşınmazların verileri.

•

Süreç Tabanlı Analizler: Herhangi bir süreçte, bir maliğe ait taşınmazlar,
Herhangi
bir
süreçte,
satış
yoluyla
el
değiştiren
taşınmazlar,
Herhangi
bir
süreçte,
belirli
bir
coğrafi
bölgedeki
taşınmazlar,
Herhangi bir süreçte, yabancı uyruklu malikler tarafından elde edilen taşınmazlar.

Şekil 1.12. Zamansal analizler

Şekil 1.13. En kısa yol analizi
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Şekil 1.14. Çok ölçütlü analizler (Multi Criteria Analyses)
GEOSS (Global Earth Observation System of systems) projesi 2003 te başladı. 61 ülke ve 41
uluslar arası kuruluş, OGC dahil. GEOSS 9 alanda sosyal fayda için başlatılmış bir proje. Bu
alanlardan ikisi, hava kalitesi ve iklim değişikliği Hava kalitesi verilerine
anlık erişim sağlayacak bir sistem. Uydu ve yer sensörleri mevcut (“sensor
Web”).

Şekil 1.15. Çevresel Uygulamalar
20

Şekil 1.16. Acil durum yönetiminde çoklu veri kaynakları ihtiyacı
Acil durum yönetimi ile ilgili çok sayıda uygulama gerçekleştirilebilir. Deprem durumunda
•

Deprem sonrası mevcut durum

•

Kriz merkezi ve arama ekiplerinin harita üzerinde gösterimi

•

Acilen yıkılması gereken binaların harita üzerinde gösterimi

•

Çadır kentlerin kurulması gereken alanların belirlenmesi için gerekli konumsal
analizlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Herhangi
bir
kaza
durumunda
Kimyasal
fabrikadan
yayılan
zehirli gaz dağılımının modellenmesi. Böyle bir servis acil durum yönetiminde boşaltma ve
kurtarma işlemlerinin yönetilmesi için gerekli (ACE-GIS projesi) Uygulama için farklı
kaynaklardan heterojen veri gereklidir:

1. Rüzgar yönü ve hızı

2. Gaz sızıntısının emisyon oranı

3. Bu veriler hangi kurumdan ve nasıl sağlanır? Gibi sorulara cevap aranır.
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Uygulamalar
1. CBS yöntemleri kullanılarak ne tür analizler ve sorgulamalar yapılabileceğini
düşününüz.
2. CBS nin geleneksel haritalama yöntemlerine üstünlüğünün ne olacağını
düşününüz.
3. CBS ile yapılabilecek bir uygulama belirleyiniz. Belirlediğiniz uygulama için
hangi meslek gruplarının birlikte çalışması gerekir düşününüz.
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Uygulama Soruları
1. Konumsal veri üreten kurum ve kuruluşların uygulamalarını gerçekleştirmek
için CBS katman prensibini gerçekleştirdiğini varsayınız. (Örnek:
Bulunduğunuz kentte büyükşehir belediyesi en uygun çöp döküm yerinin
belirlenmesini istemektedir. Konum olarak şehir merkezinden belirli
uzaklıkta olması, ulaşım hatlarına yakın olması, yeraltı sularının yakınında
olmaması, konumuna bağlı olarak rüzgar yönü ve hızı, gibi ilgili
yönetmeliktede belirtilen bu ve benzeri özelliklerin bulunması gerekir. bu
faktörlerin hepsinin birbirleri ile ilişkilendirilmesi nasıl gerçekleştirilir.
2. CBS nin geleneksel haritalama yöntemlerine üstünlüğü nedir?
3. Belirlediğiniz uygulama nedir? Uygulama için hangi meslek gruplarına gerek
vardır? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
CBS’nin ele alındığı bu bölümde, bu teknolojilerin ne anlama geldiği ve gerçek
projelerde nasıl kullanılabileceğine dair değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
CBS kavramı ve temel kavramlar öğretilmiştir.
CBS’nin veri kaynakları ve faydaları üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.
CBS ile yapılacak konumsal analizlere örnekler verilerek CBS ile yapılacak işlemler
hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Genel olarak, bir nesneye ait Coğrafi Bilginin aşağıdaki seçeneklerden hangisini
içermesi şart değildir?
a)

Topoloji

b)

Konum

c)

Renk

d)

Öznitelik

e)

Koordinat

2) Aşağıdakilerden hangisi, CBS ve Uzaktan Algılama teknolojileri kullanılarak
gerçekleştirilebilecek konumsal analizlerden biri değildir?
a)
Bir servis aracının tüm öğrencileri evlerine bırakırken izleyebileceği en kısa
yolun bulunması
b)
Yapılaşma yasağı olan bölgelerdeki kaçak yapıların hava fotoğrafları yardımıyla
tespit edilmesi
c)

Uydu görüntüsü ve yapı sınırları üzerinden nüfus sayımının gerçekleştirilmesi

d)
İzmir’de 2014 yılı itibariyle patates yetiştiriciliği yapılan alanların yaklaşık
yüzölçümünün bulunması
e)
Bir kıyı şeridinin 2000 yılı ve 2015 yılı uydu görüntülerinin karşılaştırılması
sonucu zamansal değişiminin belirlenmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi bir CBS analizinde konumsal bir katman olarak yer alamaz?
a)

Karayollarının isimleri

b)

Su kuyularının konumları

c)

Yapı Sınırları

d)

Jeolojik Yapı

e)

Karayolları
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4) Sayısal Yükseklik Modeli ile Sayısal Yüzey Modeli arasındaki temel fark hangisidir?
a)

Birinin 2 boyutlu, diğerinin 3 boyutlu olması

b)

Sayısal Yükseklik Modelinin yer altındaki coğrafi varlıkları da içermesi

c)

Sayısal Yüzey Modelinin yer üstündeki nesneleri de içermesi

d)

Birinin renkli, diğerinin siyah beyaz olması

e)

Birinin uydu görüntüsü, diğerinin hava fotoğrafı ile elde edilebilmesi

5) Farklı katmanlardaki verilerin bir arada değerlendirildiği; kesişim, birleşim, içinde
ya da dışında kalma, belli mesafede bulunma vb. sorgulamaların gerçekleştirilebildiği analiz
türü hangisidir?
a)

Yoğunluk Analizi

b)

Tampon Bölgeleme Analizi

c)

Yakınlık Analizi

d)

Bindirme Analizi

e)

Zamansal Değişim Analizi

6) Konumsal ve konumsal olmayan veri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Konumsal veri koordinatlandırılabilen veridir.

b)

Konumsal olmayan veri öznitelik verisidir.

c)

Bir parselin köşe noktalarının koordinatları konumsal olmayan veridir.

d)

CBS konumsal ve konumsal olmayan veri ile uğraşır.

e)

Bir nehrin uzunluk bilgisi konumsal olmayan veridir.

7)Aşağıda verilenlerden hangisi CBS nin faydaları arasında yer almaz?
a)

Bilgi akışını hızlandırır.

b)

İş verimliliğini artırır.

c)

Etkili ve doğru analiz sağlar.
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d)

İşgücü ve zaman kaybını artırır.

e)

Veri güncelleme kolaydır.

8) Konumsal ve konumsal olmayan veri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Konumsal veri koordinatlandırılabilen veridir.

b)

Konumsal olmayan veri öznitelik verisidir.

c)

Bir parselin köşe noktalarının koordinatları konumsal olmayan veridir.

d)

CBS konumsal ve konumsal olmayan veri ile uğraşır.

e)

Bir nehrin uzunluk bilgisi konumsal olmayan veridir.

9) Aşağıdakilerden hangisi CBS bileşenlerinden biri değildir?
a) Yazılım
b) Donanım
c) Personel
d) Veri
e) Veri kaynakları

10) Aşağıdakilerden hangisi CBS proje sürecinde yer almaz?
a) Veri depolama
b) Veri toplama
c) Veri yönetimi
d) Analiz
e) Sunum
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Cevaplar
1)c
2)c
3)a
4)c
5)d
6)c
7)d
8)c
9)e
10)a
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2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu bölümde öncelikle “Yerel Yönetim” kavramı hakkında bilgi verilecektir.
2.2. Yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri ile görev ve sorumluluk alanları ele alınacaktır.
2.3. Yerel yönetimlerin il, belediye ve köy halkının ortak mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak ne tür hizmetler vermeleri gerektiği açıklanmaya çalışılacaktır.
2.4. Yerel yönetimlerde CBS uygulamamalarının neden gerekli olduğu ve uygulama
alanlarına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yerel yönetim nedir?

2.

Türkiye’deki hangi yerel yönetim türleri bulunmaktadır?

3.

Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

4.

Klasik belediyecilik anlayışı mevcut yerel yönetimlerin idaresi için yeterli midir yoksa daha
modern ve teknolojik yöntemlere ihtiyaç var mıdır?

5.

Yerel yönetimlerin CBS ihtiyacı neden ortaya çıkmaktadır?

6.

Yerel yönetimlerin CBS uygulamalarına örnek veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tanımlar

Sonraki
bölümlerde
verilecek
örneklerin
anlaşılabilmesi
amacıyla
genel
bir
altyapı
oluşturulması
hedeflenmektedir.

Yoruma
dayalı
tanımlamalardan
ziyade,
kanun ve yönetmeliklerce
tanımlanmış ve ifade edilmiş
kanun
maddelerinden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Yerel Yönetim

2.

İl

3.

Belediye

4.

Köy

5.

CBS
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Giriş
Hayatın her alanında çok hızlı değişim ve gelişimin yaşandığı çağımızda, yerel
yönetimlerin hizmet anlayışlarının da bu hıza ayak uyduracak şekilde revize edilmesi gerekir.
Bu bölümün amacı, CBS CBS’nin yerel yönetimlere ne gibi faydalar getirdiğini ya da
getirebileceğini örnekler üzerinden değerlendirerek ortaya koymaktır.
Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımını tartışabilmek ya da anlatabilmek için öncelikle
bu kurumları çok iyi tanımlamak, sonrasında da görev ve sorumluluk alanlarını çok iyi anlamak
gerekir. Ancak bu sayede sunulan hizmetlerin çeşidini, yoğunluğunu, kalitesini, etkinliğini
analiz edebilir ve ardından da daha iyiye nasıl ulaşılabileceği ve modern teknolojilerin bu
alanda nasıl kullanılabileceği ile ilgili yorumlar yapılabilir. Bu sebeple, bu bölümde genel
olarak tanımlara ve kanun maddelerine yer verilerek yerel yönetim kavramının doğru şekilde
anlaşılması sağlanacaktır.
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2.1. Yerel Yönetim Kavramı
“Yerel Yönetim” kavramının literatürde birçok tanımı yer almaktadır. Bu kavramın
daha iyi anlaşılması için tanımlar aşağıda verilmiştir:
•

Yerel yönetim belirli bir coğrafyada yaşayan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, karar organları yerel halk tarafından seçilen görev ve yetkileri
kanunlarla sınırlı olan, özel gelire ve bütçeye sahip kamu tüzel
kişileridir.(Ulusoy ve Akdemir, 2001).
• Yerel yönetimi bir başka ifade ile tanımlamak gerekirse, devlet sınırları
içerisinde yerleşmiş insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni oluşturulmuş anayasal
kuruluşlardır(Nadaroğlu,1994).
• Bir ülkenin coğrafi parçalarından birinde, merkezi yönetimin merkez ve taşra
birimleri dışında, doğrudan o yörede yaşayanlarca oluşturulup yönetilen
birimlere “yerel yönetim” denir.” (Güler, 2009).
• Diğer bir tanımla yerel yönetimler (mahalli idareler); il, belediye ve köy
halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, organları
seçimle işbaşına gelen kamu tüzel kişileridir (Çöpoğlu, 2015).
Mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin merkezi
yönetimlere göre daha etkin olduğu tartışılmazdır. Yerel yönetimler, mahalli ihtiyaç ve
tercihlerdeki coğrafi farklılıklara merkezi idareye göre daha kolay uyum sağlayabilecekleri
gibi, halkın ihtiyaçlarına daha yakın, hizmete dair kararları uygulamada daha hızlı; hiyerarşik
denetimden mümkün olduğunca uzak yapıları sayesinde kaynak ve zaman kullanımı açısından
da daha avantajlı bir konumdadırlar.
Yerel yönetimlerin önemi birkaç açıdan somut olarak ortaya konulabilir: İlk olarak,
yerel yönetimlerin seçilmiş organları, o yöre halkının içinden seçildiği için yörenin
önceliklerini bilirler ve bu nedenle de merkezi yönetime göre hizmetlerin daha verimli ve etkin
yürütülmesini sağlar. İkinci olarak, yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralan
yerel yönetimler, merkezi yönetimin yükünü hafifletmektedir. Yerel yönetimler, merkezi
yönetime göre dinamik ve girişimci bir yapıya sahiptir. Diğer yandan yerel yönetimler
hemşerilik duygularının ve demokratik değerlerin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Son
olarak ise aşırı merkezileşmenin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesinde yerel yönetimlerin
önemi büyüktür ve bu açıdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetime aykırı değil aksine merkezi
yönetimi destekleyici/tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir (Aydın, 2009). Türkiye'de her
yerel yönetim aynı zamanda anayasal bir kurumdur.
1982 Anayasasına göre idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esaslarına dayanır (md.123). 1982 Anayasasının “mahalli idareler” başlıklı 127.
maddesinde yerel yönetimlerle ilgili hükümler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
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•

Yerel yönetimler il, belediye veya köy halkının ortak mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.

•

Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenir.

•

Yerel yönetimlerin seçimleri beş yılda bir yapılır.

•

Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin
itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak,
görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan
mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir
olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

•

Merkezi idare, yerel yönetimler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

•

Yerel yönetimler belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında
Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurabilirler.
Diğer yandan yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

•

Peki, bu kapsamda, hangi yerel yönetimden hangi hizmetler beklenmelidir? Bunun
cevabını verebilmek için öncelikle yerel yönetimlerdeki kademelenmenin iyi anlaşılması
gerekir. 127 numaralı madde ile anayasal temele oturan yerel yönetimler, Türkiye'de üç ayrı
türde örgütlenmiş bulunmaktadır; "il özel idaresi", "belediye" ve "köy".

2.1.1. İl Özel İdaresi
2005 tarihli 5302 sayılı kanuna göre İl Özel İdaresi; il halkının mahallî müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişidir. İl özel idaresinin organları; il genel
meclisi, il encümeni ve validir. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; il özel
idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:
a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm,
gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.
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Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu,
hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi
hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmetlerin diğer
mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik
koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

2.1.2. Belediye
2004 tarihli 5215 sayılı kanuna göre Belediye; beldenin ve belde sakinlerinin mahallî
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediyenin organları;
belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Belde, belediyesi bulunan yerleşim
yerini; mahalle ise belediye sınırları içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer
özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşadığı idarî
birimi ifade eder.
Türkiye'de iki çeşit belediye bulunmaktadır. Birincisi, bütünüyle Belediye Kanunu'na
göre kurulan ve çalışan belediyeler; ikincisi ise yalnızca büyük kentlerde faaliyet gösteren ve
farklı bir statüye tâbi olan Büyükşehir Belediyeleridir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 3. Maddesine göre:
a) Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu
belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları
yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,
b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye
encümeni ve büyükşehir belediye başkanını,
c) İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
d) İlk kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın
oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip
belediyeyi ifade eder.
Aynı kanunun 7. Maddesi ise, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını
özetle şu şekilde açıklamaktadır.
• İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık
hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
• Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000
ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak
uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları
uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve
imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek;
nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
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• 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 ve ruhsatlandırmak.
• Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir
belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve
denetlemek.
• Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu
taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu
üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
• Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların
temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun
olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve
sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.
• Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
• Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su
havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini,
eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini,
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.
• Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar
kurmak ve işletmek.
• Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine
getirmek.
• Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
işlettirmek veya ruhsat vermek.
• Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine
nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar
arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
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gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye
meclis kararıyla ödül vermek.
Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını,
onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve
denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri
kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma
sonunda üretilen suları pazarlamak.
Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile
ilgili hizmetleri yürütmek.
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç
ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve
yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri,
fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı
alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve
ruhsatları vermek.
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları
açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar,
meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye
etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri ise şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları
yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel
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hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim,
kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî
dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye
etmek ve yıkmak.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2014 yılı istatistiklerine göre ülke genelinde 30
büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve
397 belde (kasaba) belediyesi olmak üzere toplam 1397 adet belediye vardır. Türkiye
nüfusunun %93’ü belediyelerde yaşamakta, %7’si ise köylerde ikamet etmektedir.

2.1.3. Köy
442 sayılı Köy Kanunu’na göre, nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin
ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir.
Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayet
merkezleri kasaba itibar olunur ve Belediye Kanununa tabidir. Cami, mektep, otlak, yaylak,
baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve
tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler.
Dünyada yaşanan küreselleşme devlet yapısını etkilemiş ve devlet yapısı hızla
bir değişim içine sürüklenmiştir. Devlette yaşanan her türlü
yenilik ve
gelişmenin demokratik bir biçimde belirlenmesine zemin hazırlayan, siyasal politika ve
tercihlerin oluşmasında demokratik bir etkide bulunabilecek konumda bulunan yerel
yönetimler de bu değişimden etkilenmiştir. Yerel yönetimlerin önemi, kendilerine yüklenen
sorumlulukların artmasıyla birlikte hızla artmış ve bununla birlikte yerel yönetimlerin yeniden
örgütlenmesi, modernizasyonu ve en son teknolojileri en etkin seviyede kullanma ihtiyacı
ortaya çıkmıştır (Yıldızhan ve Türkyılmaz, 2011). Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk
alanında zaman içinde meydana gelen hızlı artış neticesinde, bu değişime ayak uydurabilmek
ve en üst seviyede hizmetin verilebilmesi için bilgisayar teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz
olmuştur. Her geçen gün gelişen teknoloji, yerel yönetimler özelinde de yeni hizmet ve araçlar
sunmaktadır. Bu alanda ki önemli yeniliklerden birinin de son yıllarda önemi iyice anlaşılan
ve kanun maddelerinde de adı geçmeye başlayan CBS olduğu görülmektedir. CBS yerel
yönetimlere maliyetlerden kaçınma ve tasarruf sağlamanın yanı sıra, zaman tasarrufu, yatırım
getirisi, verimlilik, yeni gelir yaratımı ve daha verimli karar verme imkânı sağlamaktadır.

2.2. CBS Uygulamaları
CBS’nin kurulabilmesi ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için önce söz konusu
kente ait mümkün olan bütün verilerin toplanması ve bilgiye dönüştürülmesi gerekir. Kent
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kavramı altyapı, üstyapı, planlama, sağlık, güvenlik, ulaşım, eğitim, turizm, gibi kent
hayatındaki tüm olguları içermektedir. Bu kapsamda toplanabilecek veri türleri ve
oluşturulabilecek haritaların sayısında elbette sınır yoktur. Bu nedenle, bu konuda en gelişmiş
şehirlerden biri olan İstanbul ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan verilerle
hazırlanan haritalar aşağıda verilmiştir. Bu haritalar, CBS kurmak isteyen bir şehirde hangi tür
verilerin toplanması gerektiğine örnek teşkil etmektedir.

Şekil 2.1. İstanbul’un Konumu

Şekil 2.2. İstanbul’daki İlk Yerleşmeler ve Günümüzdeki İsimleri

41

Şekil 2.3. İstanbul Şehrinin Tarihsel Gelişimi

Şekil 2.4. 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı
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Şekil 2.5. 1/25.000 Ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı

Şekil 2.6. İstanbul’un İlçeleri
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Şekil 2.7. İstanbul Mahalle ve Köy Sınırları

Şekil 2.8. 1975-2010 İstanbul Kentsel Büyüme Süreci
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Şekil 2.9. İstanbul Karayolu Ağı

Şekil 2.10. İstanbul Karayolu Ağından Bir Kesit
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Şekil 2.11. İstanbul’da Hizmet Veren Otobüs Hatları ve Metrobüs Güzergâhı

Şekil 2.12. İstanbul’da Hizmet Veren Minibüs Hatları
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Şekil 2.13. İstanbul Denizyolu Hatları

Şekil 2.14. İstanbul Mevcut ve İnşa Halindeki Raylı Sistem Hatlar

47

Şekil 2.15. İstanbul Raylı Sistem Hatları – Merkez Bölgeler

Şekil 2.16. İstanbul’daki Raylı Sistem Hatları ve İstasyon Yerlerinden Bir Kesit
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Şekil 2.17. Nüfus Dağılımı

Şekil 2.18. Mahalle ve Köy Nüfus Yoğunlukları
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Şekil 2.19. Hane Sayısı Dağılımı

Şekil 2.20. Çalışan Sayısı
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Şekil 2.21. İstanbul Günlük Yolculuk Üretim Sayıları

Şekil 2.22. İstanbul Günlük Yolculuk Çekim Sayıları

51

Şekil 2.23. İstanbul Günlük Toplam Yolculuk Sayıları (Üretim + Çekim)

Şekil 2.24. İstanbul İli Ulaşım Sistemleri
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Şekil 2.25. İstanbul İli Ulaşım Sistemleri ve Durakları

Şekil 2.26. İstanbul İli Ulaşım Sistemleri – Detay Görünüm
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Şekil 2.27. Raylı Sistem ve Metrobüs Durakları Yakınlık Analizi

Şekil 2.28. Otobüs Durakları Yakınlık Analizi
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Şekil 2.29. Sit Alanları

Şekil 2.30. Mülkiyet Haritası
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Şekil 2.31 Mülkiyet Haritası – Detay Görünüm

Şekil 2.32. İstanbul Arazi Kullanım Haritası
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Şekil 2.33. İstanbul Arazi Kullanım Haritası – Detay Görünüm

Şekil 2.34. Sanayi ve Ticaret Alanları
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Şekil 2.35. Sanayi ve Ticaret Alanları

Şekil 2.36. Eğitim Kurumlarının Dağılımı – Noktasal Görünüm
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Şekil 2.37. Eğitim Kurumlarının Dağılımı – Detay Görünüm

Şekil 2.38. Kamu ve Eğitim Alanları – Alansal Görünüm
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Şekil 2.39. Toplu Konut Alanları

Şekil 2.40. Toplu Konut Alanları - Detay Görünüm
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Şekil 2.41. Eşyükselti Eğrileri
Yukarıda görülen eşyükselti eğrileri ArcGIS 10 yazılımında açılmış ve 3D Analyst modülü
kullanılarak İstanbul iline ait Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretilmiştir. SYM, çalışılan araziye ait
Z boyutundaki yükseklik bilgilerini X,Y planimetrik düzleminde oluşturulan ızgara (grid) sisteminde
depolayan sayısal veri dosyalarıdır. Çıktı olarak elde edilen yükseklik değerleri topoğrafyaya ait olan
değerlerdir ve yer üstündeki bina, ağaç, vb. objeleri içermezler. Aşağıda görülen İstanbul iline ait SYM,
10x10 metrelik gridlerden oluşmaktadır ve her bir grid bulunduğu konuma ait yükseklik bilgisini
içermektedir.

Şekil 2.42. İstanbul İli Sayısal Yükseklik Modeli
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SYM verilerine göre oluşturulan aşağıdaki tablo, İstanbul’da hangi yükseklik değerlerinin ne
kadar alan kapladığını ifade etmektedir. Bu değerlerin üretilebilmesi için ArcGIS yazılımı, Spatial
Analyst Modülü, Reclassify komutu kullanılmıştır. Bu komut, kullanıcı tarafından belirlenen yükseklik
değer aralıklarında kalan gridlerin sayısını kullanıcıya verir. Her bir gridin eni 10m ve boyu 10m
olmakta ve 100 m2 alan kaplamaktadır. Grid sayısı ile 100 m2 alanın çarpımı sonucunda da alan
hesabına ulaşılır.

İstanbul İli Yükseklik Değerleri ve Alansal Dağılımları
YÜKSEKLİK DEĞERİ (m.)

ALAN (km2)

0 - 50

1171

50 - 100

1437

100 - 150

1322

150 - 200

883

200 - 250

438

250 - 300

113

300 - 350

62

350 - 400

19

400 - 450

5.3

450 - 539

1.4

Sayısal Yükseklik Modelinin görsel olarak daha anlaşılabilir hale getirilmesi için
ArcGIS platformunda yer alan Spatial Analyst Modülünün ‘Hillshade’ fonksiyonu kullanılmış
ve aşağıdaki rölyef haritası üretilmiştir

Şekil 2.43. İstanbul Rölyef Haritası
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Bütün bu haritalardan yola çıkılarak, İstanbul iline ait eğim haritası üretilmiştir. Eğim,
topoğrafyanın yatay düzlemle yaptığı açı olarak ifade edilebilir. Sayısal Yükseklik Modelinde
2 farklı yükseklik değerine sahip 2 grid arasındaki mesafe bellidir. Aradaki yükseklik farkının
aradaki mesafe ile bölünmesinden ortaya çıkan değerin kotanjantı, arazinin o bölümüne ait eğim
derecesini verir. Bu kural, daha önce oluşturulan SYM üzerinde uygulanmış ve ArcGIS Spatial
Analyst Modülünde yer alan Slope fonksiyonu vasıtasıyla aşağıdaki eğim haritası üretilmiştir.

Şekil 2.44. İstanbul İli Eğim Analizi
İstanbul ili eğim değerleri ile kapladıkları alan arasındaki ilişkiyi gösterir tablo aşağıda
verilmiştir.
İstanbul İli Eğim Değerleri ve Alansal Dağılımları
EĞİM ( 0 )

ALAN ( km2 )

0 – 30

1981

3 - 60

1153

6 - 100

1049

10 - 150

712

15 - 250

476

25 - 450

72

450 +

9

SYM verisi aynı zamanda bakı haritasının üretilmesinde de kullanılmıştır. Bakı,
topoğrafyada yer alan yükselti yamaçlarının baktıkları yön olarak ifade edilebilir. ArcGIS
yazılımındaki ‘Aspect’ komutu ile üretilen Bakı Haritası aşağıda verilmiştir.
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Şekil 2.45. Bakı Haritası
Yukarıda görülen bakı haritasından üretilen değerlere göre oluşturulan aşağıdaki tablo, bakı
yönleri ve kapladıkları alanları ifade etmektedir.
Bakı Yönleri ve Alansal Dağılımları
BAKI YÖNÜ

ALAN (km2)

KUZEY

1526

KUZEYDOĞU

491

DOĞU

619

GÜNEYDOĞU

604

GÜNEY

488

GÜNEYBATI

560

BATI

636

KUZEYBATI

527

64

Şekil 2.46. İstanbul Jeolojik Yapı Haritası

Şekil 2.47. Fay Hatlarına Uzaklıklar
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Şekil 2.48. Fay Hatlarına Uzaklıklar – Detay Görünüm

Şekil 2.49. Akarsular ve Göller
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Şekil 2.50. Akarsular ve Sayısal Yükseklik Modeli Entegrasyonu

Şekil 2.51. İstanbul Geneli Havza Koruma Alanları
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Şekil 2.52. Büyükçekmece Havza Koruma Alanları

68

Uygulamalar
1.
2.
3.

Kanunlara göre yerel yönetimler tarafından size verilmesi gereken hizmetler
ile hâlihazırda almakta olduğunuz hizmetleri karşılaştırınız.
CBS ile hangi tür haritaları ne şekilde görselleştirebileceğiniz hakkında
değerlendirme yapınız.
Yerel yönetimlerin gerçekleştireceği uygulamalar kapsamında hangi verilere
ihtiyaç duyabileceğini ve CBS ile bu haritaların nasıl oluşturulacağı üzerine
bir değerlendirme yapınız.
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Uygulama Soruları
1.

Gerçekleştirdiğiniz karşılaştırma neticesinde,
belediyeden aldığınız 3 hizmeti yazınız.

bağlı

bulunduğunuz

2.

Belediyenizden alamadığınız ya da eksikliğini hissettiğiniz 3 hizmeti yazınız.

3.

3 tane CBS analizi örneği veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ‘Yerel Yönetim’ kavramının ne anlama geldiğini ve Türkiye’de hangi tür
yerel yönetimlerin olduğu kanun maddeleri üzerinden anlatılmış; İl Özel İdareleri, Belediyeler
ve Köylerin görev ve sorumluluk alanları detaylı şekilde açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde
uygulamaya yönelik olarak verilecek örnek çalışmaların daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli
teorik altyapı oluşturulmuştur.
Yerel yönetimler tarafından gerekli verilerin ne olacağı ve bu verilerle CBS de
oluşturulacak haritalar hakkında bilgiler verlmiştir. Böylece bir CBS için yerel yönetimlerde
gerekli altyapının kurulması konusunda gereksinimler belirlenmiştir.
Kente ait konumsal ve konumsal olmayan verilerle ne tür analizler yapılabileceğini ve
ne tür haritalar oluşturulabileceği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir büyükşehirde, yerleşim birimlerinin ulaşım ana planını yapmak hangi yerel
yönetim biriminin görevidir?
a)

Köy

b)

İl Özel İdaresi

c)

Mahalle

d)

Büyükşehir Belediyesi

e)

Belde

2)
birisidir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin olmazsa olmaz asli görevlerinden

Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

b)
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
tahliye etmek ve yıkmak
c)

Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,

d)
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
e)
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan
yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak

3)
Yerel yönetimlerin hızla artan görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri
ve daha hızlı hizmet verebilmeleri için aşağıdaki faktörlerden hangisinden en çok
faydalanılması gerekmektedir?
a)

İnsan gücü

b)

Vatandaş memnuniyet anketleri

c)

İletişim

d)

Bilgi ve Bilgisayar Teknolojileri

e)

Hukuk
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4)

Yerel yönetim seçimleri kaç yılda bir gerçekleştirilir?

a)

3

b)

4

c)

5

d)

7

e)

10

5)
Kanunlara göre, bir belediyenin büyükşehir belediyesi olabilmesi için en az kaç
ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsaması gerekir?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

6) Hangisi bir CBS analizi değildir?
a)

TEM karayolunun 1 km yakınında kalan yapıların tespiti

b)

İki şehir arasında gerçekleştirilen bir yolculuk için en kısa yolun bulunması

c)

Bir ilçenin eğim haritasının çıkarılması

d)

Bir dağa ait bakı haritasının çıkarılması

e)

Uydu görüntüsü üzerinden binaların sınırlarının çizilmesi

7) Aşağıdaki verilerden hangisi kente ait coğrafi bilgi kapsamına dâhil edilemez?
a)

Nüfus Projeksiyonu

b)

Parsel sınırları

c)

Yollar
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d)

Sanayi alanlarının konumları

e)

Havzalar

8) Sayısal yükseklik modeli üretebilmek için hangisine ilişkin veriye ihtiyaç vardır?
a)

Yapı yükseklikleri

b)

Arazi kotları

c)

Bakı bilgisi

d)

Yersel lazer tarama

e)

Ağaçların ve bitkilerin yükseklikleri

9) Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a)

Köy Kanunu

b)

1982 Anayasası Mahalli İdareler 127. Madde

c)

İmar Kanunu 18. Madde

d)

5302 Sayılı Kanun

e)

5216 nolu kanunun 7. maddesi

10)Aşağıdakilerden hangisi belediye veya büyükşehir belediyelerinin gerçekleştirdiği
uygulamalar bazında CBS kullanarak oluşturacağı haritalardan biri değildir?
a)

Halihazır Harita

b)

Sıcaklık Haritası

c)

Eğim Haritası

d)

Jeolojik yapı haritası

e)

Bakı Haritası
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Cevaplar
1)d
2)b
3)d
4)c
5)c
6)e
7)a
8)b
9)e
10)b
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3. KENT BİLGİ SİSTEMLERİ VE YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Kent Bilgi Sistemleri nedir?
3.2. Kent Bilgi Sisteminin Faydaları Nelerdir?
3.3. Hangi Alanlarda Kullanılır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Kent Bilgi Sistemleri nedir?
Bir kent bilgi sisteminin bileşenleri nelerdir?
Yerel yönetimlerin kent bilgi sistemlerinden elde ettiği faydalar nelerdir?

78

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Genel Tanımlar

İlgili teknolojiler hakkında Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili
bilgi sahibi olunması
teorik altyapı verilecektir

Yerel yönetimlerde Kent Kent Bilgi Sistemleri ile Yerel yönetimlerin kent bilgi
Bilgi Sistemi Uygulamaları
hangi
uygulamaların sistemleri
uygulamaları
gerçekleştirilebileceğine dair hakkında bilgi verilecektir.
düşünme yeteneği

Kent Bilgi Sistemleri

Yerel
yönetimlerde
Gerçek örnekler üzerinden
kullanılan teknolojilere genel
inceleme
bir bakış
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Anahtar Kavramlar
Kent Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
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Giriş
Ülkemizde CBS yerel yönetimler tarafından en çok kent bilgi sistemi oluşturmak
amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu sistemlerin ve faydalarının çok iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu bölümde kent bilgi sistemlerinin yerel yönetimlerdeki öneminin anlşılması
için kent bilgi sistemi kavramı ve uygulamalara yer verilecektir.
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3.1. Kent Bilgi Sistemleri
Daha önceki bölümlerde aktarıldığı üzere; CBS özellikle yerel yönetimler açısından
oldukça büyük kullanışlılığa ve faydalara sahiptir. CBS, yerel yönetimlerde yapılan planlama
çalışmalarının yanında yol, su, kanalizasyon gibi mühendislik müdahaleleri ve belediyecilik
hizmetlerinin planlanması, etaplaşması, diğer hizmetlerle eşgüdümün sağlanması
bakımlarından önemli bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Ülkenli, 1997). Bu
aracın belediyeler tarafından en çok kullanıldığı alan ise kent bilgi sistemleridir.
Kent Bilgi Sistemi, planlama, altyapı, mühendislik, ulaşım, temel hizmetler ve
yönetimsel bilgileri hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla oluşturulan CBS’nin
kent bazındaki bir uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Yerel yönetimler için CBS
uygulamaları üreten firmalardan biri olan Belsis (2015), Kent Bilgi Sistemini (KBS)
belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkân veren, ek gelir kaynağı
olan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir sistem olarak görmekte ve KBS kurulum
aşamalarını şu şekilde özetlemektedir;
•

Sahadan bilgi toplama,

•

Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması,

•

Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması,

•

Uygun yazılım geliştirilmesi,

•

Kurulum ve teknik destek,

•

Bakım ve güncelleştirme

KBS; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut
envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutar.
Belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü
bir koordinasyon sağlar.
KBS, belediyelerin gelirlerini arttırmalarında yardımcı olur. Bu artışı, vergi kaçağını
ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza
düşürerek sağlar.
KBS’nin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani,
vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya
telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilirler. Vatandaş belediyenin planladığı projelerle ilgili
görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak
doğrudan ilgili makamlara İletebilirler. Kısaca, vatandaşların etkin biçimde yönetime
katılabilmesi sağlanır. Sonuç olarak, bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir,
belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırır.
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3.1.1. Kent Bilgi Sisteminin Amaçları ve Avantajları
Kentlerin kaynaklarını olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara
aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir.
Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi
çok büyüktür. Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkânı en üst seviyede sağlar. Kent Bilgi
Sistemi´nin yaşama geçirilmesi ile,
•

Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,

•

Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,

•

İmar planlarının işlenmesi,

•

Bağımsız bölüm ( bina / mesken / işyeri ) envanteri hazırlanması ve haritaların üzerine
işlenmesi,

•

Vergisel bilgilerin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi,

•

Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması

işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş
olarak yönetimin kullanımına sunulur. Kullanım sırasında her belediyecilik işlemi, sürekli
olarak haritalara işlenir.
Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak
hızlı ve etkin biçimde yürütülür. Kent Bilgi Sistemi´nin en önemli faydası kaynak yaratma
potansiyelidir. Kent Bilgi Sisteminin kullanımı ile;
•

Önemli kent bilgilerinin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır,

•

Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,

•

Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,

•

İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,

•

Arsa üretimi,

•

Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,

•

Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,

•

Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,
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•

İmar ile ilgili verilerin halka açılması,

•

Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi

•

Şehir gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz
edilmesi kolaylaşır ve görselleşir,

•

Daha iyi kaynak yönetimi oluşturulur,

•

Birimler arası koordinasyon ve uyum artışı sağlanır,

•

Karar verilme sürecinde kolaylık sağlanır.

KBS bugün pek çok belediyede karşımıza Kent Rehberi olarak çıkmaktadır. Kent
Rehberi haritası belediyenin mücavir alan sınırları içerisinde yer alan camiler, hastaneler,
okullar, alışveriş merkezleri, oteller, binalar vb. yerlerin gösterimini ve çeşitli sorgulamaları
içeren bir uygulamadır. Bu program vatandaşların internet ortamında gidecekleri adresleri
rahatça bulabilmeleri ve şehre ilk defa gelecek olanların da araştırma yapabilmelerini
hedeflemektedir. Kent Rehber Haritası belediyede intranet (iç ağ) ve internet ortamında
çalışabilen bir programdır. Bu sistemin çalışabilmesi için bazı verilere ihtiyaç vardır. Bunlar;
•

İmar Planları

•

Kadastral Haritalar

•

Numarataj Haritası

•

Yapı sınırları

•

Yapı Fotoğrafları

•

Gösterilecek Yer Bilgileri

•

Belediye Logosu vb.

Tüm bu veriler belediyeden sayısal ve güncel olarak alınır. Alınan verilerde kadastral
parseller, imar adaları ve imar parselleri ve binalar kapalı alan olmalıdır. Kent Bilgi Sistemi
tabanlı bir kent rehberi uygulama ekranına ait bazı görseller aşağıda verilmiştir.
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3.2. Türkiye’de Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları
KBS’nin olabilmesi için öncelikle kent bilgisinin olması gerekmektedir. Kurumlarca
toplanan, saklanan, paylaşılan ve gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir fonksiyon
kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. Karmaşık yapıda gözüken bu bilgilerin yönetilmesi bugün
KBS’nin temel görevleri arasındadır. 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. Başlangıçta
kent planlamasına yönelik çizim amaçlı kullanılan bilgisayarlar bugün kentlerin gelişmesine
yönelik stratejik kararların alınmasında kullanılan en etkili araçlar haline gelmiştir.
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 tasarlanan sistemler için gerekli teknolojik altyapı, yazılım ve donanım
sistemleri kısmen de standart hale gelmiş iken, kurumların mevcut kurumsal yapılarındaki
işleyişte böyle bir standart anlayış olmadığından sistem adaptasyonunda büyük sorunlar
yaşanmaktadır. Bu sorunlar daha çok sistemin kendini yenilemesi ve yaşatmasında ortaya
çıkmaktadır. 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. Geleneksel sistemler içerisinde
bu veriler kâğıt, indeks, kart vb. ortamlarda muhafaza edilmişlerdir. Bu klasik yaklaşım
86

verilerin işlenmesi, depolanması, güncelleştirilmesi, analizi ve sunulması için yeterli
olamamıştır.
Bir kentin teknik altyapısının (doğalgaz, 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 vb
durumlarda en kısa sürede olay yerine ulaşım ve buna benzer daha birçok alanda sağlıklı ve
hızlı 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. Bu bağlamda en etkin bilgi teknoloji aracı olarak KBS
geliştirilmiştir. Bugün Türkiye’deki pek çok belediyede KBS mevcuttur ve hepsinde hemen
hemen benzer yapılar bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara’daki sistem üzerinden genel bir
değerlendirme yapılacaktır.
Ankara Kent Bilgi Sistemi (AKBS); belediye birimlerine sürekli, güncel ve doğru bilgi
temin ederek birimler arası standart ve koordinasyonu sağlayacak Ankara’nın planlı gelişimine
yardım edecek bir sistem olarak düşünülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü kendi görev ve
sorumluluklarını şu şekilde açıklamaktadır;
1. Belediyenin imar, ulaşım, altyapı, inşaat, proje vb. işlerinde gerekli olabilecek coğrafi
ve kent bilgi sistemlerini belediye bünyesinde oluşturmak, e-devlet projesine uyumu
sağlamak,
2. KBS işlevlerinin belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri
yürütmek,
3. KBS Projesi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili
analiz ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek,
4. Kent Bilgi Bankası Sistemine ilgili birimlerin katılımını sağlamak,
5. Kent Bilgi Bankasının oluşturulmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilginin
araştırılması, derlenmesi ve bu hizmetlerle ilgili koordinasyonun sağlanmasına yönelik
iş ve işlemleri yapmak,
6. Ankara genelinde KBS ve CBS çalışmalarına yönelik veri tabanının oluşturulması,
işletilmesi, yönetilmesi, verilerin paylaşılması ve sürekli güncellenmesine yönelik iş
ve işlemleri yapmak.
Aynı müdürlükte yer alan Teknik Altyapı Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları ise şu
şekildedir;
1. Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli
olan her türlü araç, gereç, yazılım vb. ihtiyaçların tespit edilerek eksiklilerin
giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve amirine sunmak,
2. Sistemin işleyişinde, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak ve
amirine sunmak,
3. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale
şartnamelerini hazırlamak, hak edişlerini yapmak, alınan mal ve/veya hizmetlerin
şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek,
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Veri tabanı şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları ise şunlardır;
1. Belediyenin imar, ulaşım, altyapı, inşaat, proje vb. işlerinde gerekli olabilecek coğrafi
ve kent bilgi sistemlerinin Belediye bünyesinde oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemleri
hazırlamak,
2. KBS işlevlerinin belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri
hazırlamak,
3. KBS ve CBS çalışmalarına yönelik veri tabanının oluşturulması, işletilmesi,
yönetilmesi, verilerin paylaşılması ve sürekli güncellenmesine yönelik iş ve işlemleri
yapmak,
4. KBS Projesi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili
analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.
Müdürlüklerin ya da şefliklerin isimleri farklı belediyelerde farklı farklı olsa da, sonuç itibariyle
hepsinde buna benzer bir yapı mevcuttur. Ankara Kent Bilgi Sistemine ait bazı ekran
görüntüleri aşağıda verilmiştir.
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Son yıllarda, iki boyutlu KBS uygulamalarına üçüncü boyut entegre edilmiş ve 3 Boyutlu KBS
Uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu alanda öne çıkan çalışmalardan bir tanesi Konya Kent
Rehberidir.
2004 yılı içinde şehir genelindeki tüm kurumların yer aldığı CBS Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuş, bu koordinasyona tüm kurumlardan temsilciler istenmiştir. Süreç içerisinde
Konya’ya ait bir hâlihazır haritanın olmamasının ciddi bir problem olduğu, sistemin sadece
harita unsurundan oluşmadığı, yazılım ve bilgi işlem unsurlarının var olduğu belirtilmiştir.
Acele etmeden planlı bir şekilde başlanarak bilgi sistemi oluşumuna başlanması gerektiği,
sistemi kurup ölü doğmasını engelleme amaçlı güncelleme sorunları, tüm kurumların da ortak
endişesi olarak ortaya çıkmış, sistemin tüm disiplin ve meslekler ile ilişkili olduğu tartışılmıştır.
Bilgi Sisteminin oluşturulmasının sadece harita ile olmayacağı gibi sadece verileri
analiz eden değerlendiren ilişkiler kuran, yazılım kurguları yapan coğrafyanın ne demek
olduğunu algılayamayan bir bilgi işlem yapısı ile de mümkün olmayacağı tartışılmıştır. Bu
nedenle İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda kurgulanması
gerektiği bilgi işlem unsurlarının var olduğu, yazılım kodlaması bilen ekiplerin konum bilgisini
algılamayı öğrendiği, konum bilgisi olan her türlü Mühendis veya Plancının da yazılım olguları
öğrenmesi gereken bir unsur olduğu, sorumlu ve muhatap bir birim kurulması gerektiği
kararlaştırılmıştır. Bu birimin bütün taşınmaz işlemlerinin güncelleme unsurlarını takip amacı
ile aslında tüm belediyeler de ihmal edilen, küçümsenen, teneke işleri veya sürgün yeri olarak
bilinen bizzat NUMARATAJ temelli oluşması gerektiğinden oluşan müdürlüğe ilk önce
numarataj birimi bağlanmıştır.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Osmangazi Belediyesi vb. birçok
kurumun incelenmesi buralardaki çalışmalardan istifade ve tecrübeleri duymak amacı ile
geziler tertip edilmiştir. DPT, TUİK, Tapu ve Kadastro, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile şifahi
görüşmeler yapılmış, bu konuda merkezi idarenin değişimi gözlemlenmiş, sistemin devlet
tarafında tasarlanan projelere uygun olması açısından standarda dair çalışma yapılması
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gerektiği konuşulmuştur. Ayrıca sektörde bu konuda iş yapan İşlem, NetCAD, Alfabim,
Universal, Başar, MNG, Mescioğlu, İnta vb. firmalar dinlenmiş görüş ve önerileri de alınmıştır.
Proje başlangıç aşamasında Başkanlık Makamının Konya Nazım İmar planının yeniden
değerlendirilmesi ve Sosyal Doku Haritası talebi ve yönlendirmesi işin başlangıç noktasıdır.
13.06.2005 tarihinde 74 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin Kent Bilgi Sistemi ile ilgili
birimin oluşturulması noktasında ihtiyaç olarak gösterilen gerekçesi, Konya Kent Bilgi
Sisteminin hedefleri şu şekilde açıklanmaktadır.
Günümüz bilgi teknolojileri ve uygulamaları destekli bir bilgi sisteminin Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde kurulup yaygınlaştırılması, bunların sağladığı yararların internet tabanlı
sistemler aracılığıyla belediyenin ve vatandaşların kullanımına sunulması amaçlanmıştır.
Özellikle Konya'ya ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun CBS teknolojisinden
faydalanılarak çıkarılması, belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin
yükseltilmesi, kent yöneticilerine güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve
doğru kararlar verme imkânı sağlanması hedeflenmektedir.
Bu amaçla; şehre ait grafik veriler olan imar planı, kadastro, hâlihazır harita, alt yapı
haritası(su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon) uydu görüntüsü ile şehre ait grafik
olmayan numarataj verileri, tapu bilgileri, vergi bilgileri, sosyal ekonomik ve demografik
bilgiler, çevre kirliliği ve inşaat ruhsat bilgileri gibi verileri bir araya getirerek, günümüz
teknolojisinden faydalanılarak bu verileri tek bir veri tabanında tanımlanması da
hedeflenmektedir. Çalışmaların kapsamı ve iş adımları genel hatlarıyla şu şekildedir;
•

Sistem Analizi ve Tasarımı sistemin yaşatılmasına yönelik veri güncelleme
yaklaşımları,

•

Yüksek çözünürlüklü görüntünün temini

•

Numarataj Bilgilerinin DİE standartlarına göre toplanması, güncellenmesi,
sayısallaşması ve KBS'ne entegrasyonu,

•

Web ortamında Kent Rehberi çalışması

•

Kadastro Bilgilerinin tamamı ile sayısallaşması

•

Tapu bilgileri ile Kadastro verilerinin ilişkilendirilmesi

•

Kadastro ve Tapu Bilgilerinin CBS 'e entegrasyonu

•

İmar Planlarının topolojik veri yapılarına kavuşturulması ve KBS ile entegrasyonu

•

İller Bankasınca üretilen halihazır harita verilerinin topolojik veri yapılarının
kurulması ve KBS'ne entegrasyonu

•

Saha Anket Çalışması (Sosyal Doku Haritası) ve Anket verilerinin KBS'ne
entegrasyonu,

•

Sosyo-Ekonomik analizlerin yapılması ve Kartografik Harita çıktılarının alınmasına
yönelik ara yüzlerin hazırlanması
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•

CBS fonksiyonlarının yerine getirebilen yazılım, Web tabanlı CBS Server sistemi,
Veri tabanı yazılımına bağlı gerekli diğer programların sağlanması

•

Eğitim Hizmetleri

•

Sisteme teknik destek ile yazılım güncelleme hizmetleri

Konya Kent Rehberinden bazı ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.
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Konya 3 Boyutlu Kent Rehberi ile aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:
1. En güncel uydu görüntüsü ve hassas arazi modeli ile şehrin sanal modelinde gezinti
yapılabilir.
2. Belediyenin yapmayı planladığı büyük projelerin bilgilerine erişilebilir,
3. Kentin sokaklarında sanal olarak dolaşılabilir ve kentin gelişimi uydu görüntüsü
üzerinde izlenilebilir,
4. Kentin Ulaşım Sistemine erişilebilir. Tramvay, Otobüs, Bisiklet yolları ile durakları
sorgulanabilir.
93

5. Mevcut yol ağı kullanılarak en kısa yol analizi yapılabilir.
6. Kent Rehberi ile şehrin içindeki önemli kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, okullar,
sağlık tesisleri, eczaneler, emniyet birimleri, oteller, tarihi eserler vb. sorgulanabilir.
7. Bulunduğunuz yere en yakın Hastane, Eczane vb. her türlü yer sorgulanabilir.
8. Kent içinde bulunan tescilli ve tescilsiz tüm tarihi eserlere, bunlarla ilgili fotoğraf, kısa
bilgi ve tescil fişlerine ulaşılabilir.
9. Mahallelere ilişkin olarak alan, nüfus ve muhtar iletişim bilgilerine ulaşılabilir.
10. Asri mezarlık bölgesindeki mezarlara ve defin bilgilerine ulaşılabilir.
11. Polis Sorumluluk Sınırları, itfaiye yerleri, pafta indeksleri bilgilerine ulaşılabilir.
12. Arama Senaryolarında; adres arama özelliği ile ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı no
bilgileri 3 Boyutlu harita üzerinde görülebilir,
13. Önemli Yer Arama ile resmi/özel kurum (sağlık, eğitim, vb.) bilgileri, eczaneler,
ulaşım noktaları, önemli tarihi binalar ve bilgileri, kültür ve turizm tesislerine
ulaşılabilir.
14. Herhangi bir noktayı işaretleyerek o konumun adres bilgisini ekrana getirebilir,
15. Koordinat bilgisi girilerek koordinata gidebilir,
16. 3 Boyutlu model üzerinden alan ve mesafe ölçümü yapılabilir, profil alınabilir ve
görüş analizi yapılabilir.
17. Google maps, Windows Live maps ve Openstreet maps gibi harita servisleri
görüntülenebilir.
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Uygulamalar
İçinde yaşadığınız şehrin kent bilgi sistemi var mı yok mu internetten kontrol ediniz,
var ise inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
İncelediğiniz Kent Bilgi Sisteminde hangi uygulamaların yapıldığını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kent bilgi sistemlerinin kullanım alanları ve faydaları üzerinde durulmuştur.
Genel olarak KBS’nin ele alındığı bu bölümde, bu teknolojilerin ne anlama geldiği ve
öğrencilerin ileride çalışmaları muhtemel sektörlerde nasıl kullanılabileceğine dair
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi KBS kurulum aşamalarından birisi değildir?
a)

Uygun yazılım geliştirilmesi

b)

En kısa yol analizlerinin yapılması

c)

Sahadan bilgi toplama

d)

Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması

e)

Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması

2) Aşağıdakilerden hangisi bir KBS’de yer alabilecek sözel bilgilerden değildir?
a)

Ada-pafta-parsel sınırları

b)

Numarataj verisi

c)

Tapu bilgileri

d)

Vergi bilgileri

e)

İnşaat ruhsat bilgisi

3) Normal bir vatandaş bir kent bilgi sistemini kullanarak aşağıdakilerden hangisini
yapamaz?
a)
Adres arama özelliği ile ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı no bilgileri harita
üzerinde görebilir
b)

İstediği bir daireyi seçerek, daire sahibinin kişisel bilgilerini görüntüleyebilir

c)

Bulunduğu yere en yakın Hastane, Eczane vb. yerleri sorgulayabilir

d)

Koordinat bilgisi girerek koordinata gidebilir

e)

Mevcut yol ağını kullanarak en kısa yol analizi yapabilir

4) Aşağıdakilerden hangisi KBS’nin özelliklerinden değildir?
a) E-belediyecilik hizmeti vermesi
98

b) CBS yazılımlarının kullanılması
c) belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırması
d)Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmesi
e) Belediylerin mali durumlarının sorgulanması

5) KBS ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,
b) Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,
c) İmar planlarının işlenmesi,
d) Bağımsız bölümlerde oturanların sayılarının belirlenmesi
e) Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması

6)3B KBS ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a) En güncel uydu görüntüsü ve hassas arazi modeli ile şehrin sanal modelinde gezinti
yapılabilir.
b) Belediyede çalışanların özgeçmiş bilgileri öğrenilebilir.
c) Kentin sokaklarında sanal olarak dolaşılabilir ve kentin gelişimi uydu görüntüsü
üzerinde izlenilebilir.
d) Kentin Ulaşım Sistemine erişilebilir. Tramvay, Otobüs, Bisiklet yolları ile durakları
sorgulanabilir.
e) Mevcut yol ağı kullanılarak en kısa yol analizi yapılabilir.

7) KBS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yerel yönetimlerce kente ait verilerin yönetildiği bir araçtır.
b) Merkezi bir veri tabanıdır.
c) 3B KBS den söz edebilmek için 2B KBS nin kurulmuş olması gerekir.
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d) Acil durum yönetiminde KBS nin önemi yadsınamaz.
e) CBS nin kent bazındaki uygulamasıdır.

8) Bir KBS nin kurulması için aşağıdaki veri temalarından hangisine ihtiyaç yoktur?
a) Yollar
b) orman alanları
c) yeraltı ve yerüstü su kaynakları
d) Kentte yaşayanların yaş grupları
e) Parseller

9) Aşağıdakilerden hangisi bir vatandaşın KBS yi kullanarak yapacağı işlemlerden biri
olamaz?
a) Yaşadığı kent içinde gideceği yeri bulma
b) Yaşadığı kent içinde gezinme
c) Yaşadığı kent içinde en yakın hastaneleri öğrenme
d) Harita üzerindeki video ve resimleri izleme
e) Arsa üretimi

10) Aşağıdakilerden hagisi bir yerel yönetim biriminin KBS yi kullanarak yapacağı
işlemlerden biri değildir?
a) Vergi kaçaklarının tespit edilmesi
b) İmar dışı yapılaşmanın güncel durumunun harita üzerine işlenmesi
c) Eksik veri ve bilgilerin sisteme aktarılması
d) Belediye kaynaklarının ihale işlemleri
e) Su abone harcamalarının izlenmesi
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Cevaplar
1)b
2)a
3)b
4)e
5)d
6)b
7)b
8)d
9)e
10)d
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4. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TOPOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Topoloji kavramının tanımı ve temel topolojik kavramlara yer verilecektir.
4.2. Farklı topolojik veri yapıları örneklerle birlikte incelenecektir.
4.3. Topolojik hatalar incelenecektir.

103

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Topoloji nedir?
Ne amaçla kullanılır?
Temel topolojik kavramlar nelerdir?
Topolojik veri yapılarını sayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Topoloji ve temel topolojik Topoloji ile ilgili genel CBS’de topoloji ile ilgili
kavramlar
kavramlar hakkında bilgi bilgiler verilecektir.
sahibi olunması
Topolojik Veri Yapıları

Topolojiye dayalı konumsal CBS’de
topolojik
veri
analiz türlerinin daha iyi yapılarının
konumsal
kavranması
analizdeki rolü anlatılmaya
çalışılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Topoloji
Geometri
Vektör veri
Raster veri
Topolojik veri yapıları

1.
Bildiğiniz 2 farklı CBS yazılımının topolojik veri yapılarını inceleyiniz ve
karşılaştırınız.
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemlerini CAD yazılımlarından ayıran en önemli özellik topolojik veri
yapılarına sahip olmalarıdır. Herhangi bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının konumsal veriyi
analiz edebilmek için topolojik ilişkileri içermesi gerekir. Topoloji, varlıkların metrik
özelliklerinden çok birbirleriyle olan ilişkileri ile ilgilenen bir matematik dalı olmasına karşın,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde topoloji; coğrafi varlıkların birbirleriyle nasıl ve ne şekilde
ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi olarak tanımlanır. Coğrafi
Bilgi Sistemlerinin geometrik temellerinde en önemli yapıyı topolojik veri yapıları
oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölümde Coğrafi Bilgi Sistemlerinde topoloji kavramı ele
alınacak ve farklı topolojik veri yapıları incelenenecektir.
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4.1. Topoloji Kavramı
Topoloji, detaylar arasındaki topolojik ilişkileri tanımlar. Geometrik şekillerin topolojik
dönüşümler sonucu korunan özelliklerine topolojik özellikler denir. Bu özellikleri inceleyen
bilim dalına topolojik geometri yada sadece topoloji denir. Konumsal analizler topolojiye
dayandığı için topolojik veri modeli çok önemlidir.
Topoloji, uzun süre veri yönetimi ve bütünlüğü için önemli bir CBS gereksinimi olmuştur.
Genel olarak bir topolojik veri modeli konumsal nesneleri (nokta, çizgi poligon) topolojik
ilkeler (nodes, faces, edges) çizgesine dayanarak konumsal ilişkileri yönetir. Bu temel ilkeler
birbirleriyle olan ilişkileri ve onların sınırlarını temsil ettikleri detaylarla birlikte topolojik
elemanların düzlem çizgesinde detay geometrilerini temsil ederek tanımlanır.

4.1.1. Temel Topolojik Kavramlar
•

Her çizgi parçası başlangıç ve bitiş düğüme sahiptir (yönü tanımlar).

•

Çizgi parçaları düğümlerdeki diğer çizgi parçaları ile bağlantılıdır(bağlantıyı tanımlar).

•

Bir alanı çevreleyen bağlantılı çizgi parçaları poligonları oluşturur (alan ve çevre
tanımlanır).

•

Çizgi parçalarının sağ ve sol tarafları vardır (bitişikliği tanımlar).

Aşağıdaki şekilde topolojik olarak eşdeğer olan şekiller verilmiştir.

Şekil 4.1. Topolojik olarak eşdeğer şekiller
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CAD yazılımları için gerekli olmamakla birlikte topolojik veri yapıları olmadan bir CBS
düşünülemez. Şekil 4.1‘deki birbirinin topolojik eşdeğeri olan her iki şekilde de görüldüğü gibi,
topolojik dönüşümlerde üzerindeki noktaların sırası, yani lineer sıralama da korunur. Burada
noktalar ABC sırasındadır yada CBA sırasındadır denir. Fakat noktalar kesinlike ACB, BCA,
BAC, CAB şeklindeki sıralamalara uymazlar (Karaş ve Batuk, 2005).
-

Şekil 4.2. Topolojik olarak eşdeğer şekiller (Karaş ve Batuk, 2005)
Konu basit bir örnekle somutlaştırılırsa, metrolarda, yolcuları bilgilendirmek amacı ile çıkış
kapılarının üstündeki, durakların dizilişini gösteren şemalar aslında tamamen topolojik bir
yaklaşımla çizilmiştir. Şekil 4.3’te de görüldüğü gibi, sözkonusu olan sadece durakların
sıralanışıdır ve şemanın bu haliyle yolculara verdiği bilgi hangi duraktan sonra hangisinin
geldiğidir.

Şekil 4.3. Metro duraklarının gösterimi
CBS’de topolojiyi tanımlamak gerekirse; “Topoloji, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne
şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimidir.”

4.2. Topolojik Veri Yapıları
Bu bölümde topolojik veri yapıları incelenecektir.
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4.2.1. Arc-Node Topolojik Veri Yapısı
Düğümler ve çizgi parçaları arasındaki topolojik ilişki FNODE# ve TNODE# ile tanımlanır.
FNODE# ve TNODE# çizginin yönünü tanımlar ve onun uzunluğunun belirlenmesine izin
verir. FNODE# (from node number) çizgi parçasının başlangıç noktasıdır. TNODE# (to-node
number) çizgi parçasının bitiş noktasıdır (Karaş ve Batuk, 2005).

Şekil 4.4. Arc-Node Topolojik Veri Yapısı

4.2.2. Polygon-Arc Topolojik Veri Yapısı
Poligonlar ve çizgi parçaları arasındaki topolojik ilişki LPOLY# ve RPOLY# ile tanımlanır.
Sol sağ poligonlar çizgi parçasının yönüne göre belirlenir. LPOLY# (left polygon number) çizgi
parçasının solundaki poligondur. RPOLY# (right polygon number) çizgi parçasının sağındaki
poligondur (Karaş ve Batuk, 2005).

Şekil 4.5. Polygon-Arc Topolojik Veri Yapısı
Topolojik veri yapılarının daha iyi anlaşılması için aşağıda bir örnek verilmiştir.

110

Şekil 4.6. Ankara-Sivas için yol güzergâhı
Ankara’dan Sivas’a ulaşmak için en kısa yol Ankara-Aksaray-Nevşehir-Kayseri-Sivas
güzergâhıdır. Güzergâhı bilgisayar ekranında “görüntülemek” için kırık noktalarına ait
koordinatlar ile bu noktaları birleştiren doğrulara ait bilgiler yeterlidir. Fakat Ankara’dan
Sivas’a giden “en kısa yol” sorgusunu gerçekleştirmek için söz konusu veriler bu analizi
yapmak için yetersiz kalacaktır. Aynı şekilde alan ve komşuluk ilişkilerini de bu verilerle elde
etmek mümkün değildir. Dolayısı ile söz konusu analizleri yapabilecek bir veri yapısına ihtiyaç
vardır. Aşağıda veri yapısına ait temel kavramlar verilmiştir.
•

Yol ayrımı noktalarının her biri, “düğüm” noktası (node) olarak adlandırılır.

•

İki düğüm noktasını birleştiren ve bir ya da birden fazla doğru parçasının birleşimine
ise “Çizgi” (arc) adı verilmektedir.

•

Düğümler, çizgi parçalarının değil çizgilerin birleşimidir.

Şekil 4.7. En kısa yol ağına ait alanlar, çizgi parçaları ve noktalar
Arc-Node Topolojik Veri Yapısı: Şekil 4.8 de Tablo 4, Şekildeki kırık noktalarına ait
nokta koordinatlarını, Tablo 5 ise her bir hattın başlangıç ve bitiş düğüm noktaları ile bu hattı
oluşturan kırıkların nokta numaralarını içermektedir. Dolayısı ile Tablo 4 haritaya ait metrik
özellikleri, Tablo 5 ise topolojik özellikleri vermektedir. Ankara ve Sivas’ı temsil eden A ve I
noktaları arasındaki en kısa mesafenin analiz edilmesi istendiğinde, Tablo 5’den öğrenilen hat
üzerindeki noktaların koordinatları Tablo 4’den elde edilerek, her bir hattın uzunluğu
hesaplanacak, daha sonra bu hatların, olabilecek tüm kombinasyonları denenerek A ve I
arasındaki en kısa yol ortaya çıkarılacaktır. Tablo 5’de tanımlanmış olan veri yapısına “HatDüğüm (arc-node) topolojik veri yapısı” denmektedir ve bağlantı yapısını (connectivity)
bilgisayarda saklayan bir topolojik veri yapısıdır. Bu yapı ile metro, demiryolu güzergahları ile
istasyonlar arasındaki ilişkilerle, kanalizasyon, su, elektrik, telefon hattı, akarsu- yol kesişimi
gibi, bağlantı yapısına sahip her türden ağ analizlerinin yapılması mümkün olmaktadır.
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Şekil 4.8.
Polygon-Arc Topolojik Veri Yapısı: Çizgi parçası-Düğüm topolojik veri yapısı optimum
güzergah analizlerine yanıt vermekle birlikte, bu veri yapısında şu türden sorguların
karşılıkları yoktur (Yukarıdaki örnek için alanlar birer mahalle olarak düşünülürse):
•
•
•

2 no’lu mahallenin çevresinden hangi yollar geçmektedir?
3 nolu mahallenin komşuları hangi mahallelerdir?
Bu şehirde toplam kaç mahalle vardır ve bunlar nelerdir?

Şekil 4.8’de Tablo 6’da tanımlanmış olan ve bu türden sorulara cevap veren veri
yapısına “Poligon-Çizgi parçası (polygon-arc) topolojik veri yapısı” denmektedir. Poligonçizgi parçası (polygon-arc) topolojik veri yapısı, poligonların (alanların) tanımlanmasını (area
definition) sağlayan ve bunların bilgisayarda saklanmasını sağlayan bir veri yapısıdır.
Poligonlar birer kapalı şekildir ve sınırlarını çizgi parçaları (arc) belirler. Buna göre,
numaralandırılan her bir poligona ait, o poligonu çevreleyen çizgi parçalarının bir listesi
oluşturulur. Şekil 4.8‘e göre c,d,e,k,l hatları 2 numaralı poligonu oluşturmaktadır. Bu yaklaşım
aynı zamanda, özellikle poligon bindirmesini ve aynı sınırı paylaşan poligonların sınır
koordinatlarının tekrarlanmasını önlemektedir. Örneğin c hattı 1 ve 2 numaralı poligonların
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sınırını oluşturmasına karşın, bu hattı oluşturan noktalara ait koordinatlar Tablo 4 ‘te sadece bir
kez yer almaktadır. Poligonlar arasında uzun ve karmaşık sınırlar olduğu kabul edilirse,
poligon-çizgi parçası topolojik yaklaşımıyla, bu sınırdaki koordinatlar bilgisayar belleğine bir
kez kayıt edilmiş olacaktır.
Left-Right Topolojik Veri Yapısı: Poligon-Çizgi parçası (polygon-arc) topolojik veri
yapısında komşulukları belirlemek mümkün olmakla birlikte, bu işlem poligonları çevreleyen
ortak çizgi parçalarının olup olmadığı analiz edilerek yapılmakta, bu da oldukça vakit
almaktadır. Bundan başka bu model ile sınırın hangi tarafında, hangi poligonun olduğunu
belirlemek de mümkün değildir. “Bu güzergâh boyunca yolun sağında kalan mahalleler
hangileridir?” gibi bir soruyu ancak Tablo 4’de görülen “Sol-Sağ (left-right) topolojik veri
yapısı” cevaplayacaktır. Bu veri yapısı geometrik varlıklar arasındaki komşuluk ilişkilerini
(contiquity) bilgisayar ortamında saklayan topolojik veri yapısıdır. Sol-Sağ (left-right)
topolojik veri yapısında, komşu poligonlar aralarındaki çizgi parçasını ortak bir şekilde
paylaşırlar.

4.3. Mevcut Topolojik Veri Yapıları
Mevcut topolojik veri yapıları; Doğrusal yapılar, Poligonal yapılar ve Topolojik yapılar olmak
üzere üçe ayrılır. İlgili topolojik veri yapıları bu bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir.

4.3.1. Doğrusal Yapılar
Dünya Bankası II (CIA) -- 2 doğrudan erişimli dosya :
•

Detayların koordinatları (50 nokta içeren,, 400 B sabit-uz. Kayıtlar),

•

Detay özet bilgileri ; detay kimliği, çizgiyi oluşturan koordinat sayısı, sd (sınırlayan
dikdörtgen) vs., ve koordinatlara göstergeç atanır.
“ Çizgiye dayalı erişim ve çizim için uygun, ancak poligonlar temsil edilemiyor.”

4.3.2. Poligonal Yapılar
SYMAP ve CALFORM (Harvard Univ.)
•

SYMAP--Poligon sınırları koordinat çiftleri ile tanımlanır.

•

CALFORM--Poligon sınırları, sınırı oluşturan noktalara bir kod verilerek tanımlanır.
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Şekil 4.9. Poligonal veri yapısı
Poligonal veri yapısının bazı dezavantajları vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:
•

Sınırı tanımlayan noktalar tekrarlanır. Bu açıdan CALFORM, SYMAP’e göre daha
iyi. Çünkü yalnızca kodlar tekrarlanır.

•

Kodlama prosedürü hata üretebilir. Çünkü hem sayısallaştırma ve hem de çizimde
aynı sınır noktaları üzerinden 2 kez gidilmelidir. Sonuçta 2 sınır çakışmayacak ve estetik
olarak çok bozuk grafikler ortaya çıkacaktır. Çözüm için belirli noktalar seçilir ve bunlar
yalnızca 1 kez sayısallaştırılır.

•

Yalnızca poligon sınırları temsil edilmekte, alan, uzunluk gibi bilgiler yer
almamaktadır. Komşuluk, kapsama ve kesişim ilişkilerinin elde edilmesi çok güçtür!.

Topolojik veri yapıları ile ilgili genel bilgilerden sonra DIME (Dual Independent Map
Encoding - ABD Sayım Bürosu, 1967) yapısı, POLYVRT (1974) yapısı, GIRAS (ABD Jeolojik
Ölçmeler, 1977) yapısı ve CARIS (1983) veri yapısı aşağıda daha detaylı incelenecektir.
DIME topolojik veri yapısı: Poligon sınırları, bir noktada başlayıp, diğerinde biten
doğru çizgi parçaları ile tanımlanır. Eğri çizgiler doğru çizgi parçaları ile temsil edilir. Bir
sınırın sağ ve solundaki poligonlar belirtilir.

Şekil 4.10. DIME topolojik veri yapısı
1000 poligonda birçok nokta olduğunu düşünürsek 1 numaralı noktanın hangi
poligonlarda olduğunu nasıl anlarız?
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DIME çizgi dosyası için neighbour arama algoritmasının pseudo kodu aşağıdaki şekildedir.
•

Begin

•

For each records in the file do

•

Get a record

•

If one of the fields has the label of Searched polygon (P1)

•

Save the other field’s label

•

Else

•

Continue ( at next record)

•

End

DIME topolojik veri yapısının avantaj ve dezavantajları aşağıdaki verilmiştir.
•

Basit bir yapısı, ancak veri kazanımı bazı durumlarda çok yavaş olabilir; Örn. Bir
poligonun sınırını oluşturan bütün çp lerin belirlenmesi

•

Bir poligonun bütün komşularının belirlenmesi çok yavaş olabilir. Tek bir
komşunun belirlenmesi hızlıdır.

•

“Tam komşu” ların belirlenmesi kolay, “Yarım komşu” ların belirlenmesi zordur.

•

Doğru çp lerin kullanılması depolama alanı gereksinimini artırır (nokta no lar
tekrarlanır).

•

DIME, kentsel alanlarda adaların kodlanması için uygundur. Ancak, genel CBS
uygulamaları için uygun değildir.

POLYVRT Topolojik Veri Yapısı: DIME yapısının genişletilmiş halidir; Çp bir noktada
başlayıp bir noktada biter, 2 poligonu birbirinden ayırır ve doğru olması gerekmez. Bir Çp nin
nokta koordinatları ayrı bir listede saklanır. “Topolojik ilişkiler koordinat dönüşümlerinden
etkilenmez.”
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Şekil 4.11. POLYVRT topolojik veri yapısı
DIME ın sorunları burada da mevcut; Noktanın rolü oldukça göz ardı edilmiştir.
Dolayısıyla komşuların bulunması zordur. Keza, nokta düzeyi belirleme de zordur.
GIRAS Topolojik Veri Yapısı: DIME topolojik veri yapısının bir genişletmesidir.
Harita 4 çeşit kayıt ile temsil ediliyor:
•

Çp kayıtları: Çp bilgileri; uzunluk, sınırlayan dikdörtgen (sd), koordinat listesi
göstergeci, sağ ve sol poligonlar.

•

Çp koordinat listesi

•

Poligon kayıtları: alan, sd, kapsama bilgisi vs. Sınırı oluşturan çp listesine (4. De
belirtilen) göstergeç.

•

Poligon sınırını oluşturan çp lerin göstergeçlerinin listesi.
POLYVRT den en önemli farklılığı, kapsama bilgisi içermesidir.
CARIS Topolojik Veri Yapısı: CARIS topolojik veri yapısı aşağıdaki dosyaları içerir.

•

Nokta dosyası (node file) : Anlamlı noktalar için, noktanın koordinatları ve üzerinde
bulunduğu çp.

•

Çp dosyası (arc file) : Yukarıdaki yapılardan farklı olarak, çp ye başından ve sonundan
bağlanan çp yi gösterir. Bu, bir noktadaki çp lerin saat ibresi ya da tersi yönde
sıralanmasına göre yapılır.

•

Poligon dosyası (polygon file) : Poligon sınırı için tek bir çp tutulur, diğerleri
istendiğinde bulunabilir. Ayrıca alan, bir iç nokta, poligon etiketi, sd, öznitelik bilgileri
için bir anahtar ve kapsanma bilgisi için bir dizi göstergeç içerir.
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Şekil 4.12. CARIS Topolojik Veri Yapısı
ARCINFO Topolojik Veri Yapısı: ARC / INFO: ARC / INFO topolojik veri yapısı özet
olarak aşağıdaki gibidir.
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4.4. Topolojik Veri Yapısının Oluşturulması
Topolojik veri yapıları arasında dönüşüm mümkündür.
Topolojik veri yapısının oluşturulması el ile ya da otomatik olarak yapılabilir. 1970
sonlarındaki ilk sistemlerde el ile, günümüz sistemlerinde ise otomatik olarak bir dönüştürme
(conversion) ya da topoloji kur (topology builder) programı ile yapılmaktadır.
El ile kurma - çok yoğun ve hata eğilimli : Bütün noktalar ve poligonlar sıra ile
numaralanmalı, bütün noktalar sayısallaştırılmalı ve her bir çp için sağ ve sol poligonlar
yazılmalıdır. Çeşitli yollar izlenebilir; Genellikle veri giriş prosedürünün tasarımı, eldeki
118

sayısallaştırma donanımına göre yapılır. Örneğin tarama yoluyla veri aktarılacaksa o zaman çok
yetenekli bir topoloji kurucuya gereksinim vardır.

4.4.1. Sayısallaştırma
•

Spagetti sayısallaştırma : Operator çizgilerin kesişim yerlerinde durmaz. Topoloji
oluşturucu çizgilerin kesişimlerinden nokta ve çp leri oluşturur.

•

Çp sayıllaştırma : Çp ler ilk ve son noktaları ile sayısllaştırılır. Burada operatörün işi
daha zordur.

•

Noktalar - Detay noktalar ve kesişimler

•

Poligon etiketleri - Gösterim (annotation) ve poligon temsili amacıyla kullanılırlar.
Etiklet yardımıyla poligonlar etkileşimli olarak tanınabilir. Yoksa bir “pip” ile poligon
tanınabilir.

•

Adalar - Bazı sistemler adaların içerilme düzeylerinin sayısallaştırma sırasında
belirtilmesini isterler. Daha gelişmiş sistemlerde adaların ve içerilme düzeylerinin
tesbiti topoloji kurun işidir.
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4.4.2. Topoloji Oluşturma

4.4.3. Topolojik Hatalar
Ağ oluşturucu tarafından belirlenir ve operatörün bu hataların oluştuğu yerleri kontrol etmesi
istenir. Bunlar hata olmayabilir, ancak kontrol edilmelidir. Hataların düzeltilmesi etkileşimli
olarak ya da bir program yardımıyla otomatik olarak yapılabilir:
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Ağ Topolojik Hataları:
Şekil

•

Hata

Açıklama

Kayan nokta (düzey 0 nokta)

Tek noktalı bir çp nin silinmesi
sonucu ortaya çıkabilir.

Sallanan çp (düzey 1 nokta)

Tolerans sınırından daha küçük çp
lerin silinmesi

Düzey 2 nokta

Çp nin noktaya birleşmemesi

Birbirine çok yakın / çakışan
çp ler

“Aynı nokta” toleransı içindeki
noktaların silinmesi

Sallanan çp

Çp nin noktaya birleşmemesi

Poligon Topolojik Hataları:
edilmesi istenen hatalardır.

Poligon oluşturucu tarafından, operatörce kontrol
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4.5. ArcGIS te Topolojiye Genel Bakış
Topoloji, çok sayıda düzenleme araçları ve teknikleriyle ilişkilendirilen, geometrik
ilişkilerin daha doğru bir şekilde modellenmesine imkân veren kurallar topluluğudur. ArcGIS
detayların coğrafi alanı nasıl paylaştığını ve geometriyi entegre bir biçimde paylaşan detaylarla
çalışan bir çok düzenleme aracını tanımlayan çok sayıda kuralla topolojiyi uygular. Topoloji
bir veya daha fazla detay sınıfındaki detayların geometriyi nasıl paylaştığını tanımlayan bir
veya daha fazla ilişki olarak bir geodatabase de tutulur. Topolojiye katılan detaylar basit detay
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sınıflarıdır. Topoloji detay sınıflarının tanımını değiştirmekten ziyade detayların konumsal
olarak nasıl ilişkilendirileceğinin tanımı olarak görev yapar.
Detaylar aynı koordinatları, sınırları veya düğümleri paylaşabilir. Bu durumda
geodatabase topolojisi coğrafi verileri yönetmek için daha iyi imkânlar sunar.
Geodatabase topolojisi veri bütünlüğü (data integrity) sağlar. Topoloji kullanılarak veri
üzerindeki bütünlük kontrollerini gerçekleştiren mekanizmalar sağlar.
Topoloji, ayrıca detaylar arasındaki çok sayıda konumsal ilişkileri modellemeyi sağlar.
Topoloji, nokta çizgi ve poligon detaylarının geometriyi nasıl paylaşacağını gösterir.
Topoloji aşağıdakileri gerçekleştirmek için yapılır:
•

Detayların geometriyi nasıl paylaştığını kısıtlayın: örneğin bitişik poligonlar aynı kenarı
paylaşır.

•

Veri bütünlüğü kurallarını tanımlayın ve uygulayın: poligonlar arasında boşluk olmaz,
üst üste binen detaylar olmamalıdır.

•

Topolojik ilişki sorgularını ve navigasyonu sağlayın: detay yakınlığını ve detay
bağlantısı tanımlanmalıdır.

•

Yapılandırılmamış geometriden detaylar oluşturun: çizgilerden poligon oluşturmak
gibi.

ArcGIS te topolojiyi oluşturma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
•

Topolojiyi tasarlama

•

Geodatabase de ortak veri setlerini içeren sınıfları oluşturma

•

Mevcut detay verisi varsa detay sınıflarına yükleme

•

ArcCatalog u kullanarak topoloji oluşturma

•

Topolojiyi kurma ve doğrulama

•

Topolojiyi ArcMap e ekleme ve onun özelliklerini görüntüleme

•

Hataları tanımlamak ve düzeltmek için düzenleme ortamını kullanma (topology editing)

•

Detay sınıflarına yönelik güncellemeleri yönetme (topology validating)

•

Versiyonlu bir geodatabase içinde topolojiyi yönetme
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•

Ortak topolojik görevleri gerçekleştirmek

Ortak topolojide yönetilen bazı detay sınıfları:

Geodatabase topolojisi tasarlama:
•

Aynı geometriye sahip detay sınıflarının listesini oluşturmak

•

Her bir detay sınıfının konumsal gösterimlerini belirlemek

•

Aynı geometriye sahip ve birlikte düzeltilecek detay sınıflarını listelemek

•

Bir detay veri setinde yer alacak detay sınıflarını düzenlemek

•

Her bir detay sınıfındaki elemanlar arasındaki topoloji kurallarını belirlemek (Parseller
üstüste gelemez)

•

Detay sınıfları arasındaki topoloji kurallarını belirlemek

•

Her bir detay sınıfındaki koordinatlarının hassasiyet derecesini belirlemek

•

Önerilen topoloji tasarımını test etmek için detayları içeren geodatabase test etmek,
(topolojinin geçerliliğini test etmek)
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Uygulamalar
CBS yazılımlarının herhangi ikisinin kullandığı topolojik veri yapılarını inceleyiniz
ve konumsal analizler açısından birbirleriyle karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
İncelediğiniz topolojik veri yapılarının farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
CBS’de topoloji kavramı ve topolojik veri yapıları hakkında detaylı bilgi verilerek
konumsal analizlerde topoloji kavramının yeri kavratılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Topoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konumsal analizler topolojiye dayanır.
b)Topolojik özellikleri inceleyen bilim dalı topolojik geometri veya topoloji olarak
adlandırılır.
c)Topoloji, CBS için öncelikli gereksinimlerden biri değildir.
d)Topoloji uzun süre veri yönetimi ve bütünlüğü sağlar.
e) Topoloji, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini
geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi temel topolojik kavramlardan biri değildir?
a) Çizgi parçası
b) Başlangıç düğümü
c) Bitiş düğümü
d) Poligon adı
e) Poligon

3) Aşağıdakilerden hangisi topolojiye dayanan bir sorgu değildir?
a) Bir parselin komşularını göster
b) Belirtilen iki nokta arasında en kısa yolu göster
c) Belirtilen bir mahalle içindeki alışveriş merkezlerini göster
d)Belirtilen bir bina üzerinde gerçekleştirilen işlemleri göster
e) En uygun çöp döküm yerini göster

4) Aşağıdakilerden hangisi topolojik veri yapısı değildir?
a) POLYVRT
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b) GIRAS
c) CARIS
d) DIMECOIN
e) ArcINFO

5) Aşağıdakilerden hangisi Arc-Node Topolojik Veri Yapısının özelliklerinden biri
değildir?
a) Çizgi yönü tanımlanabilir.
b) Çizgi uzunluğu belirlenebilir.
c) Node, Arc ve Polygon olmak üzere 3 tablo ile gösterilir.
d)FNODE# çizgi parçasının başlangıç noktasıdır.
e) TNODE# çizgi parçasının bitiş noktasıdır.

6) Aşağıdakilerden hangisi Polygon-Arc Topolojik Topolojik Veri Yapısının
özelliklerinden biri değildir?
a) LPOLY# çizgi parçasının solundaki poligondur.
b) RPOLY# çizgi parçasının solundaki poligondur.
c) Bağlantı bilgisine ihtiyaç duyan analizler extra işlem gerektirir.
d) Topolojik ilişki LPOLY# ve RPOLY# ile tanımlanır.
e) Topolojik veri yapısı node (düğüm) koordinatlarından oluşur.

7) Aşağıdakilerden hangisi Left-Right Topolojik Veri Yapısının özelliklerinden biri
değildir?
a) Komşuluk ilişkilerinin bilgisayarda depolandığı veri yapılarıdır.
b) Çizginin sağ ve sol tarafındaki çizgiler bilinir.
c) Poligonu çevreleyen ortak çizgilerin olup olmadığı analiz edilerek bulunabilir.
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d) Polygon-Arc Topolojik Veri yapısından daha fazla topolojik bilgi içerir.
e) Komşu poligonlar arasındaki çizgiler ortaktır.

8) Topolojik veri yapıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bağlantı bilgisini bilgisayarda depolayan veri yapısı Arc-Node Topolojik Veri
Yapısıdır.
b) Left-Right Topolojik Veri yapısı topolojik bilgi içermez.
c) Polygon-Arc Topolojik Veri Yapısı güzergah analizlerini gerçekleştirir.
d) Polygon-Arc Topolojik Veri Yapısı poligonların tanımlanmasını ve bilgisayarda
depolanmasını sağlar.
e) Left-Right Topolojik Veri Yapısı ile komşuluk ilişkileri tanımlanır.

9) Aşağıda verilen Topolojik Hatalardan hangisi otomatik olarak düzeltilemez?
a) Tek noktalı çizgi parçasının silinmesi
b) Aynı noktaların silinmesi
c) Aynı çizgi parçalarının silinmesi
d) Çizgi parçalarının uçlarının birleştirilmesi
e) bir çizgi parçasının ikiye bölünmesi

10) Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS te topolojiyi oluşturma işlemlerinden biri değildir?
a) Topolojiyi tasarlama
b) Geodatabase de ortak veri setlerini içeren sınıfları oluşturma
c) Detay sınıflarının geometri tipini belirleme
d) ArcCatalog u kullanarak topoloji oluşturma
e) Topolojiyi kurma ve doğrulama
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Cevaplar
1)c
2)d
3)d
4)d
5)c
6)e
7)c
8)b
9)e
10)c
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5. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI TASARIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Veri tabanı kavramı ve gerekli kavram tanımlarına yer verilecektir.
5.2. Veri tabanı tasarım aşamaları detaylı olarak anlatılacaktır ve örneklerle
açıklanacaktır.
5.3. ArcGIS Geodatabase yapısı incelenerek CBS de veri tabanı yapısının kavranması
sağlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Veri tabanı nedir? Tasarım süreci adımları nelerdir?
CBS de veri tabanının yeri nedir?
Veri tabanı yapısı nasıldır? Konumsal ve konumsal olmayan ilişkiler nasıl ilişkilendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Veri Tabanı Kavramı

Veri tabanı hakkında bilgi Veri
tabanı
sahibi olunması
hakkında genel
verilecektir.

kavramı
bilgilerin

Veri Tabanı Tasarımı İşlem Veri tabanı tasarım sürecinin Veri tabanı tasarımı işlem
Adımları
anlaşılması ve veri tabanı adımları
anlatılacak
ve
tasarımı yapılabilmesi
örneklerle açıklanacaktır.
Arcgis Geodatabase

CBS yazılımında veri tabanı Geodatabase yapısı üzerinde
yapısının öğrenilmesi
durulacak
ve
gerekli
kavramlar açıklanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Veri Tabanı
CBS
Veri Tabanı Tasarımı
İlişkisel model
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Giriş
Konumsal veri ile iş yapan kurum ve kuruluşlar verilerini büyük bir çoğunlukla ilişkisel
veri tabanlarında tutarlar. Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duygukları uygulamaların CBS
yazılımları ile gerçekleştirilmesi günümüzde artık kaçınılmazdır. Bu nedenle bu bölümde CBS
de veri tabanı kavramı anlatılacaktır. Ayrıca veri tabanı tasarım süreci örneklerle
detaylandırılacaktır. Ardından Arcgis yazılımının Geodatabase yapısı ve Geodatabase
oluşturma adımlarına yer verilecektir.

137

5.1. Veri Tabanı Kavramı ve Veri Tabanı Yapısı
Veri tabanı birbiri ile ilişkili verilerin depolandığı alanlar olarak tanımlanır. Veri
tabanları veri tabanı yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir. Günümüzde veri
kullanılan her alanda Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) kullanılmadan hiçbir şey
yapılamaz hale gelmiştir. VTYS ise veri tabanı oluşturma ve yaşatma amacına yönelik
programlar bütünüdür.
Günümüzde kullanımı yaygın olan veri tabanlarının büyük bir çoğunluğu ilişkisel veri
modelini kullanmaktadır. Bir veri tabanında belirli bir alandaki veriler birçok tabloda
tutulabilir. Sorgulamalar birincil ve yabancı anahtarlar tanımlanarak tablolar arasındaki ilişkiler
sayesinde cevaplanır. Birincil anahtar bir tablodaki her kaydı tekil olarak belirleyen özellik yada
özellikler dizisidir. Yabancı anahtar ise bir tabloya girilebilecek kayıtları başka bir tablonun
belli alanındaki verilerle sınırlandırmaya ve ilişkilendirmeye yarar.

Şekil 5.1. İlişkisel Veri Tabanı Yapısı
Bir tabloda satır kayıt olarak adlandırılır bir sütun alan olarak adlandırılır. Örneğin
öğrenci bilgileri tablosunda öğrenci numarası, adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, e-mail
adresi bilgileri yer alacaksa, 1 öğrenciye ait bilgilerin bulunduğu satır kayıt, her bir özniteliğin
yer aldığı sütunlar ise alan olarak isimlendirilir.

Şekil 5.2. Tablo üzerinde alan ve kayıtlar
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Veri tabanı tasarımının amacı; Veri tabanının içeriğinin kapsamını belirlemektir.
Veri tabanının özellikleri aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•

Mantıksal olarak “tutarlı” ve “anlamlı” bir veri topluluğudur.
Veri tabanında gerçek dünyayı temsil edecek veriler tutulur.
Belirli bir kullanıcı grubu için tasarlanır (hasta takibi, orman planlama, şebeke
izleme).
Gerçeği belirli bir perspektiften temsil eder. Gerçek üzerindeki değişiklikler VT
ye yansıtılır. (hastanın adres değişikliği, şebekeye yeni hatlar eklenmesi)

Veri tabanları bugün Bilgi Teknolojisinin en önemli araçlarından birisidir. Eğitimden
planlamaya, sağlıktan ulaşıma çok sayıda alanda kullanılan veri tabanları artık hayatımızın
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bazı veri tabanı örnekleri aşağıda verilmiştir:
•

Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

•

Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler

•

Ticari bir şirket- Müşteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri

•

Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

•

Kütüphane-Kitap, öğrenci, iade bilgileri

•

Havayolları-Uçak, yolcu, kalkış-varış, havaalanı bilgileri
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Şekil 5.1. Veri tabanı tasarım aşamaları
Veri tabanı tasarımında ilk adım “Gereksinimlerin toplanması ve analizi”dir. Bu adımda
veri tabanı tasarımcıları muhtemel veri tabanı kullanıcıları ile görüşür ve onların
gereksinimlerini belirler. Bu gereksinimler mümkün olduğu kadar ayrıntılı ve tam olmalıdır.
Tüm gereksinimler toplanıp analiz edildikten sonraki aşama ise veri tabanı için yüksek seviyeli
bir kavramsal veri modeli kullanarak kavramsal şemayı oluşturmaktır. Bu adım kavramsal
tasarım olarak adlandırılır. Veri tabanı tasarımında sonraki adım bir VTYS yazılımı
kullanılarak gerçek veri tabanı uygulamasıdır. Bu adımda kavramsal model veri modeli
uygulamasına dönüşür. Bu adım mantıksal tasarım veya veri modeli dönüşümü olarak
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adlandırılır. Son adım ise fiziksel tasarım aşamasıdır. Bu adımda veri tabanı dosyaları için iç
depolama yapıları, indeksler, erişim yolları, ve dosya organizasyonu tanımlanır.
Bir veri tabanı tasarımında gerekli analizler yapıldıktan sonra Varlık ilişki(EntityRelationship/ER) diyagramı oluşturulur. Bir ER tasarımında aşağıdaki işlem adımları izlenir:
• ER diyagramında ilk olarak Varlıklar belirlenir. Varlıklar aynı sınıflar gibi mantıksal
olarak bir kaç bileşeni içinde bulundurur.
• ER diyagramında belirlenen her varlığın öznitelikleri ortaya koyulur. Örneğin bir
kitabın adı, IBAN numarası, yayın evi, yazarı gibi bir takım bilgileri öznitelikler grubu altında
olacaktır. Çünkü bir kitap farklı öznitelik bilgilerine sahiptir.ER diyagramında, herhangi bir
varlığın öznitelikleri ortaya koyulurken, belirtilen özniteliklerden bazıları da birer varlık niteliği
taşıyabilir. Örneğin bir kitabın yayın evi başka bir varlık olabilir. Çünkü bir yayın evi de isim,
adres, telefon gibi bilgilere sahiptir.
• Yani bir varlık içinde oluşturulan bir öznitelik, kendi başına da bir varlık
sayılabilecektir. Bu durumda bir varlık başka bir varlığı da nitelik adı altında içerisinde
bulundurabilecektir. Kısacası ER diyagramlarında tanımlanan her varlık ve nitelik yapıları iyi
analiz ederek oluşturulmalıdır.
Örnek Uygulama: Bir şirkette çalışanların isim, adres ve ücretleri ile sosyal güvenlik
durumları vs. gibi bilgilerinin takibini sağlayacak bir ŞİRKET VT tasarımı.
Gereksinim Analizi Sonuçları:
1. Şirket çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Her birimin bir adı, numarası ve yöneticisi
vardır. Yöneticinin ne zaman bu göreve başladığı bilinmelidir. Her birimin çeşitli
yerlerde büroları olabilir.
2. Her birimin çeşitli projeleri olabilir. Her Projenin bir ismi, numarası, ve yürütüldüğü
tek bir yer vardır.
3. Şirket çalışanlarının isi, sosyal güvenlik numarası, adresi, ücreti, cinsiyeti, doğum tarihi
VT de olmalıdır. Her çalışan tek bir birime bağlıdır ancak birden çok projede
çalışabilir. Bu projeler de farklı birimler tarafından yürütülen projeler olabilir. Her
çalışanının her bir projedeki haftalık çalışma saatleri takip edilebilmelidir. Ayrıca her
çalışanın yöneticisi bilinmelidir.
4. Sosyal güvenlik için, çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de isim, cinsiyet,
doğum tarihi ve çalışana bağlılık derecelerinin bilinmesi gerekmektedir.

Vİ Modeli Kavramları
Varlık İlişki Modeli Peter Pin-Shan Chen tarafından 1976 yılında önerilmiştir, Yüksek
düzeyli bir veri modelidir. Varlık-İlişki Modeli, kavramsal tasarım için kullanılan popüler
141

yüksek düzeyli kavramsal veri modelidir (Yüksek düzey insanın algılamasına düşük düzeyden
daha yakın olması anlamına gelir).

Varlıklar ve Öznitelikler
Varlık: Bağımsız bir mevcudiyeti olan şeyler. Bu mevcudiyet fiziksel ya da kavramsal
olabilir.
Fiziksel varlıklar - Çalışan, hasta, parsel, bina, ...
Kavramsal varlıklar - şirket, iş, ders, ...

Öznitelikler: Varlıkları tanımlayan ve taşıdıkları değer lerle varlıkları birbirinden ayırt
eden özellikler.
Çalışanın ismi, adresi, cinsiyeti, ücreti vs.
Parselin alanı, sahibi, varsa üzerindeki ipotekler

Varlıkların öznitelik değerleri VT deki veriyi oluşturur.
isim = Ali Küçük
Adres = İnönü Cad. Karaolları Loj..
ÇALIŞAN

Yaş = 38
tel = 3253425

Şekil 5.2. Çalışan varlığına ait öznitelikler
Öznitelikler basit ya da karmaşık olabilirler. Karmaşık öznitelikler daha basit
bileşenlere ayırılabilirler. Örneğin Adres özniteliği:
Adres
Cadde
Sokak

Şehir

Posta kodu

Daire no
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Şekil 5.3. Adres özniteliği
Hangi özniteliklerin basit ya da karmaşık olması gerektiği tamamen veri tabanı
tasarımında karar verilmesi gereken şeylerdir. Örneğin sokak isimleri bazında sorgulama
düşünülüyorsa o zaman adres bilgilerini ayrıştırmak gerekir.
Öznitelikler ayrıca tek değerli (kişi/yaş) ve çok değerli (kişi/bildiği programlama
dilleri) olabilir.
Ayrıca türetilmiş öznitelikler olabilir. Örneğin “yaş” değeri, “doğum tarihi” nden
hesaplanabilir.
Boş (Null) değeri: Özniteliklerin değerleri çeşitli nedenlerle boş olabilir. Örneğin
kişinin bildiği programlama dili olmayabilir. Ya da değer bilinmiyor olabilir. Bu durumda ilgili
değer veri tabanına “boş” olarak bırakılır.

Varlık Tipleri, Değer grupları, Anahtar öznitelikler
Varlık tipleri aynı özniteliklere sahip varlıkları tanımlar. Örneğin ÇALIŞAN varlık tipi,
şirket çalışanlarının özniteliklerini tanımlar. Her bir çalışan bu öznitelikler için farklı değerlere
sahiptir.

ÇALIŞAN
İsim, Yaş, Ücret

ŞEMA

ŞİRKET
İsim, Merkez, Müdür

1. Ç1
(Mehmet Kaya, 54, 120)

3. Ş1
(Petrol Ofisi, Ankara, ....)

2. Ç2
(Ahmet Tok, 43, 130)

4. Ş2
(THY, Ankara, ......)

ÖRNEK

Şekil 5.4. Çalışan ve Şirket varlığına ait veriler

Anahtar Öznitelikler
Değerleri varlıkları “tek anlamlı” olarak ayırt edici özniteliklerdir.
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Örnekler:

Şirket / ismi
Kişi / Vergi No

Tek öznitelik değerinin yeterli olmaması durumunda, bir den çok öznitelikten oluşan
“Karmaşık anahtar” kullanılır.
İki farlı varlığın anahtar değerlerinde farklılık olması gerekir. Bu bir tür “kısıtlayıcı”
dır.

Değer grupları (domain)
Bir özniteliğin değer grubu, o özniteliğin alması olası değerlerden oluşur. Örneğin
çalışanların yaşlarının 18-60 arasında olması koşulu, yaş özniteliğin değer grubunu
belirleyecektir.
ŞİRKET VT Ön Tasarımı
BİRİM
İsim, No, {Yerler}, Yönetici, YöneticiBaşlamaTarihi
PROJE
İsim, No, Yer, YönetenBirim
ÇALIŞAN
Isim (ilk, orta, soyad), SGN, Cinsiyet, Adres, Ücret, DoğumTarihi, Birim, Yönetici,
{ÜzerindeÇalışır (Proje, Saat)}
BAĞIMLI
Çalışan, Bağımlıİsim, Cinsiyet, DoğumTarihi, BağlılıkDerecesi
Anahtarların mümkün olduğunca basit özniteliklerden seçilmesi gerekir. Bunun mümkün
olmaması, yani özniteliğin karmaşık olması, varlık tipinin daha basit tiplere ayrıştırılması
gerektiğinin bir işareti olabilir.
Ön tasarımda bazı kapalı (implicit) ilişki tipleri vardır. Gerçekte, bir varlık tipinin bir özniteliği
diğer bir varlık tipine işaret ediyorsa bir ilişki mevcuttur. Örneğin BİRİM in “Yönetici”,
ÇALIŞAN a, ÇALIŞAN da da “birim”, BİRİM e işaret etmektedir. Vİ modeli bu ilişkilerin
özniteliklerle değil de doğrudan İlişki Tipleri ile temsil edilmesini önerir.
İlişki Tipleri, Roller, Kısıtlayıcılar
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İlişki tipi 2 varlık tipi arasında tanımlıdır. Varlıklar belirli bir rol ile bir ilişkiye katılır.

ÇALIŞAN

İÇİN_ÇALIŞIR
İ1

Ç1
Ç2

b1
b2

İ2

Ç3

BİRİM

b3

İ3

Ç4

İ4

İlişki tipi derecesi: İlişkiye katılan varlık tiplerinin sayısıdır. İÇİN_ÇALIŞIR da bu “2” dir. En
yaygın kullanılan 2 li ilişki tipidir. Üçlü ilişki tipine bir örnek:
PARÇA_SAĞLAR

SAĞLAYICI

İ1

S1
S2

PROJE
Pr1
Pr2

İ2

Pr3

İ3

PARÇA
İ4

P1
P2

İlişkilerin Özniteliklerle temsil edilmesi
İÇİN_ÇALIŞIR ilişki tipini örnek alırsak, bu ilişki tipi ÇALIŞAN varlık tipi ya da BİRİM
varlık tiplerinin öznitelikleri ile temsil edilebilir. Yani bu ilişkiyi temsil etme seçenekleri:
1. ÇALIŞAN (Birim)

Çalışanın çalıştığı birim

BİRİM {Çalışanlar} Birimdeki tüm çalışanlar.

(Yukarıdaki Ön tasarıma bakınız.)

İkili ilişkilerde her zaman böyle 2 seçenek vardır. Eğer VT de her iki seçenek te temsil
ediliyorsa, bu iki ilişkinin birbirinin tersi olduğu kısıtlayıcılarla sürekli kontrol edilebilir.
Rol isimleri ve Özyineli (Recursive) İlişkiler
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Her varlık tipi bir ilişkiye belirli bir rol ile katılır. Rol ismi bu rolü tanımlar. Bazen aynı varlık
tipi, bir ilişki tipinde farklı rollerle katılabilir. Böyle ilişki tipleri “özyineli” (recursive) ilşki tipi
olarak anılır. Örneğin şirket VT çalışanlar hem yönetici hem de çalışan dırlar. Dolayısıyla bir
YÖNETİM ilişki tipine ÇALIŞAN lar hem “çalışan”, hem de “yöneten” rolleri ile katılabilir.
Rol isimleri özyineli ilişkilerde önemlidir. Her varlık tipinin tek bir rol üstlendiği ilişkiler için
rol isimlerini belirtmeye gerek yoktur.

YÖNETİM

ÇALIŞAN
Ç1
Ç2

1

2
1

Ç3

1
2

2
3
4

1 Yöneten
2 Yönetilen

İlişki Tipleri üzerinde Kısıtlayıcılar
İlişki tipleri ilişkiye katılan varlıkların olası kombinasyonlarını belirli kısıtlayıcılarla
sınırlandırır. Bu tabi modellenen verinin gerçekleri nedeniyledir. Örneğin ŞİRKET VT için her
çalışanın yalnızca bir birimde çalışabilmesi İÇİN_ÇALIŞIR ilişki tipi için bir kısıtlayıcıdır. 2
temel kısıtlayıcı tipi vardır. Bunlar ilişki derecesi (cardinality ratio) kısıtlayıcısı ve katılım
kısıtlayıcısı dır.
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5.2. ArcGIS Geodatabase
Geodatabase ortak dosya sistem klasöründe tutulan farklı tiplerde konumsal veriler
topluluğudur.
Microsoft Access database, veya çok kullanıcılı ilişkisel VTYS (such as Oracle,
Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, or IBM DB2)
Geodatabase mimarisi
•

Geodatabase depolama modeli ilişkisel veri tabanı kavramları ve VTYS gücüne dayanır.

•

Her bir coğrafi veri seti için konumsal öznitelikleri kuralları ve şemayı depolamak için
tablolar ve öznitelikler kullanılır.

•

Sorgular SQL ile gerçekleştirilir.

•

Bir detay sınıfı tablo olarak depolanır.
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•

Her bir satır bir detayı gösterir.

•

Shape sütunu her bir detay için poligon geometrisini depolar.

•

Geodatabase object relational veri tabanıdır.

•

Object relational veri tabanı, ile nesneye yönelik programlamanın arasında yer alır.
İlişkisel veri tabanındaki verileri yönetmek için nesne tabanlı programlamanın
tekniklerini kullanır.

Geodatabase de temel veri setleri
•

Geodatabase ArcGIS de konumsal bilgiyi düzenlemek ve yönetmek için kullanılır.
Geodatabase 3 temel veri seti tipi içerir.

•

Detay sınıfları

•

Raster veri setleri

•

Tablolar

Bu veri setlerini oluşturmak için geodatabase tasarımı ve oluşturulması gerekir.
Sonrasında bu veri setleri geodatabase içerisinde oluşturulur.
Geodatabase depolama
•

Geodatabase depolama hem şemayı hem de her bir veri seti için kuralları içerir ve
konumsal ve öznitelik verisinin tablolarda depolanmasını sağlar.

•

Coğrafi veri setlerinde konumsal gösterimler veya temsiller ya vektör ya da raster olarak
depolanır.

•

Bir detay sınıfı bir tablo olarak depolanır. Her bir satır bir detayı gösterir. Poligon detay
sınıfı tablosunda "Shape" sütunu herbir detay için poligon geometrisini tutar. Poligon
değeri her bir satırda bir poligonu tanımlayan geometri ve koordinatları tanımlamak için
kullanılır.
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Geodatabase elemanları
•

CBS kullanıcıları 3 temel veri seti tipi ile çalışır. Bu veri seti tipleri CBS veri tabanı
tasarımı için başlangıç noktasıdır.

•

Geodatabase ek veri elemanlarına sahiptir ve temel veri setlerini genişletmek için
kullanılabilir.

•

Extending tables, Extending feature classes, Extending rasters

Tablo
•

Tablolar satırları içerir.

•

Tüm satırlar aynı sütunlara sahiptir.

•

Her bir sütunun tamsayı, karakter, ondalıklı sayı ve tarih gibi veri tipi vardır.
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•

Tablolar ve ilişkiler ArcGIS te önemli bir rol oynar.

•

Tablodaki satırlar coğrafi objelerin özelliklerini depolamak için kullanılır.

•

Shape sütununda detay geometrileri tutulur.

•

Parsel-malik arasındaki ilişki birincil anahtar ile sağlanmıştır.

Geodatabase veri tipleri
•

Geodatabase öznitelikleri tutmak için farklı öznitelik veri tiplerine sahiptir.

•

Sayı (Numbers): 4 sayısal veri tipi vardır. Kısa tamsayı, uzun tamsayı, kesirli sayı,
ondalıklı sayı.

•

Metin (text): Belirli uzunlukta harfler toplluluğu.

•

Tarih (date): Tarih ve zaman verisini tutar.

•

Blob: (Binary and large objects) İkili ve büyük nesneler, Semboller ve Cad geometrileri
gibi ikili bilgiyi tutmak ve yönetmek için kullanılır.

•

Global identifiers: Global ID ve GUID, geodatabase içinde detayı tek anlamlı olarak
tanımlar.

Detay sınıfı (Feature class)
•

Detay sınıfı aynı konumsal gösterime (nokta, çizgi, poligon) sahiptir.
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•

Detay sınıfı ortak özniteliklere sahiptir.

Kanalizasyon hattı, Rögarlar, Parseller, Veri setleri arasındaki konumsal ilişkiler
Detay sınıfı tipleri
•

Detay, geometri tipleri nokta çizgi ve poligon olan bir objedir.

•

Detay sınıfları nokta, çizgi ve poligonların tematik topluluğudur.

7 tane detay sınıf tipi vardır.
•

Noktalar (Points)

•

Çizgiler (Lines)

•

Poligonlar (Polygons)

•

Açıklama (Annotation)
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•

Boyutlar (Dimensions): Belirli mesafe veya uzunlukları gösteren özel bir açıklama
türüdür. Örneğin, bina cephesinin uzunluğu, parsel sınırı veya iki detay arasındaki
uzunluk

•

Çoklu noktalar (Multipoints): Bir noktadan daha fazla noktalar topluluğundan oluşan
detaylar. Çoklu noktalar genellikle milyonlarca nokta içeren lidar nokta bulutu gibi çok
büyük nokta topluluklarını yönetmek için kullanılır. Böyle bir nokta geometrisini tek
satırda kullanmak mantıklı değildir. Çoklu noktalar satırlarını kümeleme, kitle nokta
setlerini tutmak için geodatabase e imkan verir.

•

Multipatches: Dış yüzeyi, kabuğu, soyut bir alanı veya 3 boyutlu uzayda hacmi ifade
eden detayları göstermek için kullanılan bir 3D geometrisidir. Multipatch ler 3B dış
yüzeyi modellemek için düzlem ringleri ve üçgenleri içerir. Multipatch ler küre küp gibi
basit nesnelerden iso yüzeyleri ve binalar gibi kompleks nesneleri göstermek için
kullanılır.
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Detay geometrisi ve detay koordinatları
•

Detay sınıfları, özniteliklerin yanı sıra her bir detayın geometrik şeklini de içerir.

•

Tek parçalı, çok parçalı çizgiler ve poligonlar

•

Çizgi ve poligon detay sınıfları tek parçalı veya çok parçalı çizgilerden oluşabilir.

•

Vertices (köşe, nokta), segments (çizgi parçası), elevation (yükseklik) ve ölçülmesi

•

Detay geometrisi koordinat çiftlerinden oluşur. Çizgilerdeki çizgi parçaları ve poligon
detayları noktalar arasında oluşur. Çizgi parçaları düz kenarlardan veya parametrik
olarak tanımlı eğrilerden oluşabilir. Detaylardaki noktalar yükseklik bilgisini göstermek
için z değerlerini ve çizgi boyunca uzunluğu göstermek için m değerlerini de içerebilir.
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•

Çizgideki çizgi parçaları ve poligon detayları

•

Çizgiler ve poligonlar iki temel esastan oluşur. Çizgi veya poligonun şeklini tanımlayan
sıralı koordinat listesi ve nokta çiftlerinin her birinin arasında kullanılan çizgi
parçalarının türleri.

•

Her bir çizgi ve poligon geometrik şeklini oluşturmak için sıralı bağlantılı noktalar seti
olarak düşünülebilir. Her bir çizgi ve poligonu ifade etmenin diğer bir yolu her bir çizgi
parçasının tipinin (düz çizgi, yay, elips yay veya bezier eğrisi) belirtildiği sıralı
bağlantılı çizgi parçaları topluluğudur.

•

Z değerlerini kullanarak düşey ölçümler
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•

Detay koordinatları x,y ve x,y,z noktalarını içerebilir. Z değerleri genellikle yüksekliği
ifade etmek için kullandığı gibi yıllık yağış miktarı ve hava kalitesi gibi diğer ölçmeler
için de kullanılabilir.

•

M değerlerini kullanarak lineer ölçmeler

•

Lineer detay noktaları m değerlerini içerebilir. Bazı CBS uygulamaları yol, akarsu ve
boru hattı gibi lineer detaylar boyunca uzunlukları enterpole etmek için lineer ölçme
sistemini kullanır. Bir detayın her bir düğümüne m değeri atanabilir. Örneğin kaldırım
durumu, hız limiti, kaza bölgeleri, karayolu boyunca olan diğer kazaları kaydetmek için
ulaşım sağlayan kurumlar tarafından karayolu mil ölçme sistemi kullanılır.

•

Ölçümler için nokta koordinatları x,y,m veya x,y,z,m olabilir.

•

ArcGIS de lineer referanslandırma uygulamasında rota kavramı, her bir lineer detay
boyunca ortak ölçme sistemi ve tek anlamlı olarak id ye sahip olan cadde, yol, nehir,
boru gibi herhangi bir lineer detay anlamına gelir.

156

•

Detay toleransları

•

Konumsal doğruluk ve yüksek duyarlıklı veri yönetim çatısı desteği CBS veri
yönetiminde çok önemlidir. En önemli gereksinim yeterli duyarlılıkta koordinat
bilgisini depolama yeteneğidir. Koordinat duyarlılığı konumu kaydetmek için
kullanılan basamak sayısını tanımlar. Buda toplanan veya yönetilen konumsal verideki
çözünürlüğü tanımlar.

•

Geodatabase ve veri tabanları yüksek duyarlıklı koordinatları kaydettiği için kullanıcılar
yüksek doğruluk düzeyli veri setleri elde edebilirler.

•

Aşağıdaki geometrik özellikler farklı konumsal işleme ve geometrik operasyonlarda
kullanılan koordinat çözünürlüğü ve işleme toleransları tanımlamak için yardım eder.

•

X, Y çözünürlüğü: koordinat duyarlığı

•

X,Y toleransı: topoloji detay bindirme gibi operasyonlarda kullanılan uygun geometrili
detayları kümelemek için kullanılan tolerans

•

Z toleransı ve z çözünürlüğü

•

M toleransı ve m Çözünürlüğü
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Detay sınıfı depolama
•

Her bir detay sınıfı tek bir tabloda yönetilir. Her bir satırda her bir detayın şeklini veya
geometrisini tutmak için "shape" sütunu" kullanılır.

•

Bir detay sınıfı tablosundaki özellikler:

•

Her bir detay sınıfı bir tablodur.

•

Detay sınıfına ait veriler kayıtlar olarak tutulur.

•

Detay öznitelikleri sütunlarda kaydedilir.

•

Shape sütunu detayın geometrisi tutar.

•

ObjectID sütunu her bir detay için tek anlamlı ID tutar.
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ArcGIS detay sınıfları

Geodatabase Tipleri
•

File geodatabases: bir dosya sistemindeki klasörler olarak depolanır. Her bir veri seti 1
TB a kadar dosya olarak tutulur.

•

Personal geodatabases: bütün ver setleri boyutu 2 GB ile sınırlı olan Microsoft Access
veri dosyasında depolanır.

•

Enterprise geodatabases: çok kullanıcılı geodabase ler olarak ta bilinir. Boyutta ve
kullanıcı sayısında sınır olmayan geodatabase tipidir. Oracle, Microsoft SQL Server,
IBM DB2, IBM Informix, or PostgreSQL kullanan ilişkisel veri tabanlarında depolanır.

Geodatabase Tasarımı
•

Geodatabase tasarımı için CBS tasarım amaçlarına ve yöntemlerini anlamak çok
önemlidir.

•

CBS tasarımı veri temalarına (konumu kullanılarak birleştirilebilen katmanlar) göre
coğrafi bilgiyi düzenlemeyi içerir. Bu yüzden geodatabase tasarımı kullanılacak veri
temalarını belirlemekle başlar ve her bir tematik katmandaki gösterimleri ve içeriği
belirlemek gerekir.

•

Bu tanımlama aşağıdakileri içerir.
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•

Her bir tema için coğrafi detayların nasıl gösterileceği (vektör-nokta, çizgi, poligon;
raster)

•

Detay sınıfları, öznitelikler, raster veri setleri, vb gibi veri setlerinin nasıl düzenleneceği

•

Zengin CBS uygulamaları (topoloji, ağ, raster katalog), veri bütünlüğü kuralları için
hangi ek konumsal ve veri tabanı elemanlarına ihtiyaç duyulacağı (ve verisetleri
arasındaki konumsal ve öznitelik ilişkilerini tanımlama)

Coğrafi varlıklar
•

Nokta, çizgi ve poligon olmak üzere detay sınıfları

•

Görüntü ve rasterlar

•

Detayları kullanarak gösterilebilen sürekli yüzeyler

•

Tanımlayıcı veri için öznitelik tabloları

Veri temaları
•

CBS de tematik katmanlar CBS veri tabanı tasarımında ana organizasyon ilkelerinden
biridir.

•

Coğrafi gösterimler veri temaları şeklinde düzenlenir.

•

Bir veri teması yol ağı, parsel sınırları, toprak türleri, yükseklik gibi ortak coğrafi
elemanlar topluluğudur.

•

CBS aynı coğrafi alanlar için çok sayıda katman içerir.
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•

Katmanlar konumsal olarak referanslandırılır ve birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle
aynı haritada çok sayıda katman ile bindirme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu
özellik CBS uygulamalarında konumsal operasyonların gerçekleştirilmesini sağlar.

Geodatabase tasarım adımları
•

Tasarım tematik katmanlarla başlar. Belirli bir uygulama için gerekli bilgi ve tematik
katmanlarn belirlenmelidir.

•

Her bir tematik katman ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Tematik katmanın özelliğinin
detay sınıfları, tablolar, ilişki sınıfları, raster veri setleri, alt tipleri, topolojileri, alanları
gibi standart geodatabase veri elemanlarından hangisinin olacağı belirlenmelidir.

•

Tematik katmanlar tanımlandıktan sonra katmanın veri kaynağı, çözünürlük düzeyi gibi
CBS den beklenen kullanımların ve görsel temsil kavramlarının belirlenmesi gerekir.

•

Tematik katmanların belirlenmesinin ardından sonraki adım fiziksel veri tabanında her
bir tematik katmanın içeriğini göstermek için özellikleri belirlemektir.

•

İhtiyaç duyulacak olan harita ölçeklerini ve kapsamı ifade etmek

•

Coğrafi detayların nasıl gösterileceğini (nokta, çizgi, poligon, raster, yüzey veya
tablosal öznitelik) tanımlamak

•

Verinin nasıl organize edileceğini (detay sınıfları, tablolar, ilişkiler) belirlemek

•

CBS davranışını uygulamak için konumsal ve veritabanı bütünlük kurallarının nasıl
kullanılacağını belirlemek
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Geodatabase topolojisi tasarlama
•

Aynı geometriye sahip detay sınıflarının listesini oluşturmak

•

Her bir detay sınıfının konumsal gösterimlerini belirlemek

•

Aynı geometriye sahip ve birlikte düzeltilecek detay sınıflarını listelemek

•

Bir detay veri setinde yer alacak detay sınıflarını düzenlemek

•

Her bir detay sınıfındaki elemanlar arasındaki topoloji kurallarını belirlemek (Parseller
üstüste gelemez)

•

Detay sınıfları arasındaki topoloji kurallarını belirlemek

•

Her bir detay sınıfındaki koordinatlarının hassasiyet derecesini belirlemek

•

Önerilen topoloji tasarımını test etmek için detayları içeren geodatabase test etmek,
(topolojinin geçerliliğini test etmek)
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Uygulamalar
Bulunduğunuz şehirde en az iki tane veri tabanı örneği belirleyiniz. Belirlediğiniz iki
örnek veri tabanının tasarım aşamalarında neler yapıldığını ve veri tabanında yer alan varlık
ilişki modeli kavramlarının neler olduğunu düşününüz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Belirlediğiniz veri tabanı örnekleri nelerdir?
Veri tabanı tasarım aşamalarında neler yapılır?
Varlık ilişki modeli kavramlarını tanımlayarak belirlediğiniz veri tabanı örneklerine
göre cevaplayınız.
İki veri tabanı örneğinde belirlediğiniz farklar ve benzerlikler nelerdir?

164

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Veri tabanı ve varlık ilişki modeli kavramı tanımlarına yer verilmiştir. Veri tabanı
tasarımı aşamasında gerçekleştirilen işlem adımları örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.
CBS yazılımlarından ArcGIS Geodatabase yapısı üzerinde durulmuştur.

165

Bölüm Soruları
1) Veri tabanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Veri tabanı ilişkili veriler topluluğudur.
b) Veri tabanları VTYS yazılımları ile oluşturulur.
c) Hastane, okul, havaalanı, kütüphane, üniversite gibi çok sayıda veri tabanı örneği
vardır.
d) Bir veri tabanında birbiri ile ilgisi olmayan veriler bulunabilir.
e) Veri tabanı olmaksızın veriye erişim çok zordur.

2) Aşağıdakilerden hangisi Varlık İlişki Diyagramı kavramlarından biri değildir?
a) Tablo
b) Öznitelik
c) Varlık
d) İlişki
e) Kardinalite değeri

3) Veri tabanı tasarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Veri tabanı tasarımında ilk aşama kavramsal tasarımdır.
b) Kavramsal tasarım VTYS’den bağımsızdır.
c) Gereksinimlerin toplanması ve analizi aşamasını fiziksel tasarım takip eder.
d) İç şema VTYS’den bağımsızdır.
e) Veri tabanı tasarımı gerçek dünya varlıklarına ait verilere göre yapılmaz.

4) Aşağıdakilerden hangisi için kurulan bir veri tabanı konumsal veri içerir?
a) Banka bilgi sistemi
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b) Üniversite bilgi sistemi
c) Kent bilgi sistemleri
d) Hastane bilgi sistemi
e) Kütüphane bilgi sistemi

5) Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Geodatabase tablolarının özelliklerinden değildir?
a) Tablolar satırları içerir.
b) Tablonun bütün satırları aynı sütunlara sahiptir.
c) Her bir sütunun tamsayı, karakter, ondalıklı sayı ve tarih gibi veri tipi vardır.
d) Tablodaki satırlar coğrafi objeleri depolamak için kullanılır.
e) Shape sütununda detay geometrileri tutulur.

6) Varlık İlişki Diyagramı tasarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Öncelikle varlıklar belirlenir.
b) Belirlenen her varlığın öznitelikleri belirlenir.
c) Varlığa bağlı öznitelikler diğer tasarımlarda varlık olarak tanımlanabilir.
d) Birincil anahtar varlığı tek anlamlı olarak tanımlar.
e) Öznitelikler hiçbir zaman bileşenlerine ayrılamaz.

7) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Fiziksel varlıklar = çalışan, hasta, parsel, bina
b) Kavramsal varlıklar = şirket, iş, bölüm, ders
c) Öznitelikler = çalışanın adı, soyadı, cinsiyeti, tel numarası
d) Birincil anahtarlar = karakter, tamsayı, ondalık sayı
e) Öznitelik değerleri = 18(yaş), 3253425(telno), Ahmet(adı)
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8) Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Geodatabase detay sınıfı tiplerinden değildir?
a) Noktalar
b) Çizgiler
c) Polinomlar
d) Açıklama
e) Boyutlar
9) Aşağıda verilen Geodatabase veri tiplerinden hangisi detayı tek anlamlı olarak
tanımlar?
a) Sayı
b) Metin
c) Tarih
d) Blob
e) Global Identifier

10) Aşağıdakilerden hangisi Geodatabase tasarlamak için işlem adımlarından biri
değildir?
a) Aynı geometriye sahip detay sınıflarının listesini oluşturmak
b) Her bir detay sınıfı için verileri seçmek
c) Aynı geometriye sahip ve birlikte düzeltilecek detay sınıflarını listelemek
d) Bir detay veri setinde yer alacak detay sınıflarını düzenlemek
e) Her bir detay sınıfındaki elemanlar arasındaki topoloji kurallarını belirlemek
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Cevaplar
1)d
2)a
3)b
4)c
5)d
6)e
7)d
8)c
9)e
10) b
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6. KONUMSAL ANALİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Konumsal analiz kavramı üzerinde durulacaktır.
6.2. Konumsal analiz türleri detaylı olarak açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Konumsal analiz türleri nedir?
CBS’de konumsal analizlerin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konumsal analizler

Konumsal
analizleri Konumsal analiz kavramı
anlayabilme ve kavrayabilme üzerinde durulacaktır ve
yeteneği
konumsal analizler detaylı
olarak incelenecektir.

Konumsal analizler

Herhangi bir uygulama için Örneklerle
konumsal
hangi konumsal analizi analizler anlatılacaktır.
kullanılacağını
belirleyebilme yeteneği

Konumsal analizler

Bir CBS için hangi verilere Konumsal
ihtiyaç
duyulacağını örnekleriyle
belirleyebilme becerisi
anlatılacaktır.

analizler
birlikte
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Anahtar Kavramlar
Konumsal analiz
Konumsal analiz türleri
CBS
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Giriş
Coğrafi bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması tanımlanan
CBS temel bileşenlerinden ilk veri tabanının kurulmasına yöneliktir. Analiz bileşeni ise
oluşturulan veri tabanında yer alan konumsal ve konumsal olmayan verilerin kullanılarak hem
konumsal veri üreticilerine hemde son kullanıcıların amacına hizmet edecek şekilde
kullanılmasını ve CBS den beklentilerin karşılanmasını hedefler. Bu bölümde CBS de
konumsal analiz kavramına ayrıntılı olarak yer verilecektir ve konumsal analiz türleri üzerinde
durulacaktır.
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6.1. Konumsal Analizler
Coğrafi varlıklar ile ilgili konumsal ve sözel verilerin analizi, sorgulanması ve
görüntülenmesi neticesinde yeni bilgiler elde edilmektedir. Bir CBS projesi kapsamında
gerçekleştirilebilecek bazı analizler şunlardır;
1. Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması: Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), yeryüzü
topografyasının altındaki ve üstündeki tüm coğrafi varlıklardan arındırılmış olarak 3
boyutlu ifade edilme şekli yani yeryüzünün dijital gösterimidir. Yatayda X ve Y planimetrik
değerleri ile yüksekliği ifade eden Z değerlerinin birleşmesinden meydana gelir. Bu sayede
topoğrafik yapı 3D olarak elde edilebilir (bkz. Şekil 6.1).

Şekil 6.1. 3 Boyutlu Sayısal Yükseklik Modeli Örneği (GIS Resources, 2013)
Şekil 6., İstanbul iline ait Sayısal Yükseklik Modelinin 2 boyutlu görünümünü ifade
etmektedir.
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Şekil 6.2. İstanbul Sayısal Yükseklik Modeli
SYM verisinden yola çıkılarak pek çok harita hazırlamak mümkündür. Bunlardan birisi
olan ve kabartma tekniğiyle yükselti farklılıklarını gösteren Rölyef harita Şekil 6.3 te
verilmiştir.

Şekil 6.3. İstanbul Rölyef Haritası
2. Sayısal Yüzey Modelinin Oluşturulması: Bu model, Sayısal Yükseklik Modelinden
farklı olarak topografya üzerindeki ağaç, bina, bitki örtüsü, köprü, viyadük vb. coğrafi
varlıkları da içeren 3 boyutlu bir veridir. Bu veriyi elde etmenin en sağlıklı yolu,
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havadan gerçekleştirilecek lazer taramalarıdır. Uçaktan ya da başka bir hava aracından
yeryüzüne doğru gönderilen lazer ışınlarının gidiş geliş sürelerinden yola çıkılarak
temas kurulan noktanın uzaklık değerine ulaşılır. Başka yöntemler de vardır, fakat o
detaya girilmeyecektir. Bu şekilde edilen milyarlarca veri, lazer nokta bulutu verisini
meydana getirir ve ardından ilgili yazılımlar vasıtasıyla Sayısal Yüzey Modeli ortaya
çıkarılır (bkz. Şekil 6.4.).

Şekil 6.4. New York Sayısal Yüzey Modelinden bir kesit (NOAA, 2001)
GIS Resources (2013) tarafından örnek bir çalışma alanı için oluşturulan Sayısal
Yükseklik Modeli ile Sayısal Yüzey Modeli arasındaki fark aşağıda Şekil 6.’te
gösterilmektedir.
Sayısal
Yükseklik Modeli

Sayısal Yüzey
Modeli

Şekil 6.5. Sayısal Yükseklik Modeli ile Sayısal Yüzey Modeli Karşılaştırması
178

3. Eğim Analizi: SYM aynı zamanda İstanbul iline ait eğim haritasının oluşturulmasında
da kullanılmıştır. Eğim, topografyanın yatay düzlemle yaptığı açı olarak ifade edilebilir.
Sayısal Yükseklik Modelinde 2 farklı yükseklik değerine sahip 2 grid arasındaki mesafe
bellidir. Aradaki yükseklik farkının aradaki mesafe ile bölünmesinden ortaya çıkan
değerin kotanjantı, arazinin o bölümüne ait eğim derecesini verir. Bu kural, daha önce
oluşturulan SYM üzerinde uygulanmış ve aşağıdaki eğim haritası üretilmiştir (bkz.
Şekil 6.7.).

Şekil 6.7. İstanbul Eğim Haritası
4. Bakı Analizi: Bakı, topografyada yer alan yükselti yamaçlarının baktıkları yön olarak
ifade edilebilir. SYM verisi aynı zamanda İstanbul iline ait Bakı haritasının
üretilmesinde de kullanılmıştır (bkz. Şekil 6.).
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Şekil 6.8. İstanbul Bakı Haritası
Görülebilirlik Analizi: 3 boyutlu Sayısal Yükseklik/Yüzey Modeli üzerinde seçilen bir
noktadan hangi bölgelerin görünüp hangi bölgelerin görülemeyeceğini ifade eden
analizdir. Bir gayrimenkulün manzarası dolayısıyla değerinin belirlenmesinde, bir
telekomünikasyon kulesinin nerelere sinyal yayabileceğinin ve dolayısıyla da
lokasyonunun belirlenmesinde ya da askeri gözetleme noktalarının nerelerde olmasının
gerektiği
gibi
soruların
cevaplarının
bulunmasında
yardımcı
bir
araçtır.
Gözlemci

Görülemeyen
Alanlar
Arazi
Enkesiti
5. Şekil 6.’da, üzerinde durulan bir noktadan bakılarak görülemeyen alanlar çizgili tarama
ile ifade edilmiştir. Diğer alanlar gözlemci tarafından görülebilir alanlardır.
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Gözlemci

Görülemeyen
Alanlar
Arazi
Enkesiti
Şekil 6.9. Görülebilirlik Analizi Örneği (Heywood, 2006)
6. Yakınlık Analizi: Bir coğrafi varlığın başka bir objeye ne kadar mesafede olduğunun
ölçülmesidir. Mesela gerçekleştirilmesi düşünülen bir konut projesinin okula, itfaiyeye,
polis karakoluna, hastaneye vb. kentsel kullanımlara ne kadar mesafede olduğunun
ölçülmesi bir yakınlık analizidir. Bu mesafe uzunluk birimi olarak ifade edilebileceği
gibi zamansal olarak ta ölçülebilir. Analizin ardından, konut projesi hastaneye 500
metre uzaklıktadır ya da 10 dakika yürüme mesafesindedir gibi yorumlamalar
yapılabilir.
Aşağıda verilen Şekil 6.10, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki hastanelerden hareket
etmesi muhtemel ambulansların, önceden sisteme yüklenen ve ağ analizine hazır hale getirilen
karayollarını izleyerek 1, 3, 5, 8, 10 dakika ve daha fazla sürede ulaşabilecekleri alanları
göstermektedir. Renk koyulaştıkça hizmet seviyesi düşmektedir.
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Şekil 6.10. Hastanelere Yakınlık Analizi
7. Yoğunluk Analizi: Coğrafi varlıklar hakkında toplanan verilerin, amaca uygun kriterler
doğrultusunda içinde bulundukları alana yayılımını ifade eden bir analizdir. Mesela ev
ev gezilerek elde edilen hane halkı büyüklüklerinin bir araya getirilmesi yoluyla her bir
mahallenin toplam nüfusuna erişilebilir. Mahalle nüfusunun mahallenin yüzölçümüne
bölünmesi yoluyla da, o mahalleye ait nüfus yoğunluğu haritası elde edilebilir. 20.000
kişilik nüfusa ve 2 hektar yüzölçümüne sahip bir mahallenin nüfus yoğunluğu 10.000
kişi/ha olarak bulunur. İstanbul’un merkez bölgelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2013 sayımlarına göre mahalle bazlı olarak gerçekleştirilen nüfus yoğunluğu
analizinin sonucunu gösterir tematik harita Şekil 6.11’de verilmiştir. Koyu renklerle
ifade edilen alanlar yüksek nüfus yoğunluğunu, açık renkler ise düşük nüfus
yoğunluğunu ifade etmektedir.
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Şekil 6.11. İstanbul Merkez Bölgelerindeki Nüfus Yoğunluğu
Benzer yöntemle çok farklı coğrafi varlıkların bulundukları alana dağılım oranları
incelenebilir ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilir. İl başına düşen tarımsal üretim miktarı,
ülke çapında bir sene içinde kilometrekareye düşen ortalama yağış miktarı, ormanlarda yaşayan
ve nesli tükenmekte olan hayvanların bölgesel dağılımları vs. pek çok bilgiye bu analiz
yöntemiyle ulaşılabilir.
8. Tampon Bölgeleme (Buffer) Analizi: Bir coğrafi varlıktan belli bir mesafe uzaklıktaki
alanların ve bu alanlar içinde kalan diğer nesnelerin tespitine yönelik gerçekleştirilen
bir analizdir. Örneğin baz istasyonu gibi noktasal bir veri için, kapsama alanlarını
gösterir 500 metre ve 1000 metre mesafe uzaklıktaki alanlar belirlenebilir. Kimyasal
atık üreten fabrikaların, nehirlerden belli mesafe uzaklıklarda olması gerekir. Bu amaçla
dere hattının sağında ve solunda gerekli mesafe kadar tampon bölge oluşturulabilir.
Eğer belli bir mesafeye kadar yapılaşma olması istenmeyen bir göl söz konusu ise, gölün
etrafında belirlenecek mesafe kadar tampon bölgeler oluşturulur ve yapılaşma sınırları
belirlenmiş olur. Bu ve bunlar gibi analizlerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Şekil
6.12, bir fay hattının sağına ve soluna doğru oluşturulan tampon bölgeleri
göstermektedir.
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Şekil 6.12. Örnek bir Fay Hattı ve Tampon Bölgeleri
Şekil 6.13, İstanbul’da İSKİ tarafından belirlenen havza koruma kuşaklarının sınırlarını
göstermektedir.

Şekil 6.13. İstanbul Geneli Havza Koruma Alanları

9. Zamansal Değişim Analizi: Aynı bölgeye ait fakat farklı zamanlarda elde edilmiş
verilerden (uydu görüntüsü, hava fotoğrafı, haritalar, el çizimleri vb.) yola çıkılarak
amaca göre aradaki farkların bulunması işlemidir. Şekil 6.14’te İstanbul şehrinin
şehirleşme anlamında 14. yüzyıldan 2005 yılına kadar olan zamansal değişimi ifade
edilmektedir.
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Şekil 6.14. İstanbul Şehrinin Tarihsel Gelişimi
10. Bindirme Analizi: Farklı katmanlardaki verilerin hem fiziksel olarak hem de tablosal
veriler bazında birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucunda bindirme analizleri
gerçekleştirilebilir. Kesişim, birleşim, içinde ya da dışında kalma, belli mesafede
bulunma vb. sorgulamalar gerçekleştirilebilir, farklı analizlerle farklı bilgilere
ulaşılabilir.
Mesela havza koruma kuşakları ile yapılaşma katmanı üst üste çakıştırılarak, yapılaşma
yasağı olan tampon bölgede kalan kaçak yapılar tespit edilebilir. Ya da parselasyonu gösteren
bir haritada, hangi adanın hangi parselleri içerdiği sorgulaması yapılabilir ve tablosal olarak her
bir parsele içinde bulunduğu ada numarası yazdırılabilir. Amaca göre çok fazla sayıda ve çok
farklı formatlarda katmanlar üst üste bindirilebilir ve çok farklı amaçlarla çok farklı yeni bilgiler
oluşturulabilir. CBS katman prensibi Şekil 6.15’te verilmiştir.
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Şekil 6.15. CBS Katman Prensibi (ESRI, 2014)
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Uygulamalar
1.
Bulunduğunuz kentin yerel yönetimlerinden belediyenin CBS ile hangi
konumsal analizleri yapabileceğini düşününüz.
2.
Bulunduğunuz kentte bir yerel yönetim organı için CBS kurmanız isteniyor.
Hangi verilere ihtiyaç duyardınız hangi katmanları oluştururdunuz düşününüz.
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Uygulama Soruları
1. Yaşadığınız kentin belediyesinin CBS
gerçekleştirilir?
2. CBS hangi katmanları içeriyor olabilir?

de

hangi

konumsal

analizler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Konumsal analiz kavramına yer verilmiştir. Konumsal analiz türleri detaylı bir şekilde
örnekleriyle incelenerek konumsal analizlerin anlaşılması sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi konumsal analiz türlerinden biri değildir?
a) Sayısal yükseklik modeli
b) Buffer analizi
c) Görülebilirlik analizi
d)Overlay analizi
e) Yoğunluk analizi

2)Aşağıdakilerden hangisi Sayısal Yükseklik Modelinden elde edilen haritalardan
biridir?
a) Nüfus yoğunluğu
b)Bakı
c)Ulaşım
d)Altyapı
e)Sosyal tesisler

3) 3 boyutlu Sayısal Yükseklik/Yüzey Modeli üzerinde seçilen bir noktadan hangi
bölgelerin görünüp hangi bölgelerin görülemeyeceğini ifade eden analiz aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yoğunluk analizi
b) Yakınlık analizi
c ) Görülebilirlik analizi
d) Buffer
e) Overlay

4) Konumsal analiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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a) 3 Boyutlu haritalardan elde edilir.
b) 2 katmanı baz alan analizler yapılabilir.
c)Elde edilen analizler konuma dayanır.
d) Bir katmanı baz alan analizler yapılabiler.
e) Konumsal analiz sonucu üretilen harita başka bir harita ile konumsal analiz işlemi
gerçekleştirilebilir.

5) Farklı katmanlardaki verilerin hem fiziksel olarak hem de tablosal veriler bazında
birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucunda elde edilen konumsal analiz aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Buffer
b)Yoğunluk
c)Overlay
d)Yakınlık
e)Komşuluk

6) Bir coğrafi varlıktan belli bir mesafe uzaklıktaki alanların ve bu alanlar içinde kalan
diğer nesnelerin tespitine yönelik gerçekleştirilen bir analiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buffer
b)Yoğunluk
c)Overlay
d)Yakınlık
e)Komşuluk

7) Bir coğrafi varlığın başka bir objeye ne kadar mesafede olduğunun ölçüldüğü analiz
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görülebilirlik
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b) Komşuluk
c)Buffer
d)Yğunluk
e) Yakınlık

8) Aşağıdaki konumsal analizlerden hangisi 1 katman bazında gerçekleştirilir?
a) Yakınlık
b)Buffer
c)Overlay
d) Eğim
e) Yakınlık

9) Kadastro parseli ve imar planı katmanı kullanılarak kadastro parselinin imar planı
içinde kalan alanı hesaplanacaktır. Bu uygulama için aşağıdaki analizlerden hangisi
gerçekleştirilir?
a)Buffer
b)Yakınlık
c)Overlay
d)Yoğunluk
e)Görülebilirlik

10) Topografyada yer alan yükselti yamaçlarının baktıkları yönlerin ifade edildiği analiz
türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eğim
b)Rölyef
c)Bakı
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d)Rölyef
e)Renkli Rölyef

Cevaplar
1)a
2)b
3)c
4)a
5)c
6)a
7)e
8)d
9)c
10)c
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7. KONUMSAL ANALİZ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Konumsal analizlerin literatürde farklı sınıflandırılması yapılmıştır. Bu
sınıflandırmalar incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Konumsal analizlerin neden farklı sınıflandırmaları yapılmıştır?
2. Konumsal analizler için uluslararası düzeyde kabul gören bir sınıflandırma var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Konumsal
analizlerin Farklı
sınıflandırmalarda
sınıflandırılması
hangi
konumsal
analiz
sınıflarının oluşturulduğunu
ve
hangi
konumsal
analizlerin gerçekleştirildiği
anlayabilme becerisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürde
bulunan
konumsal
analiz
sınıflandırmaları
detaylı
olarak anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Konumsal analizlerin sınıflandırılması
Berry sınıflandırması
ArcGIS konumsal analizler
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Giriş
Konumsal analiz türleri ile ilgili literatürde farklı konumsal analizler mevcuttur. Bu
sınıflandırmaların anlaşılabilmesi için farklı konumsal analiz sınıflandırmalarına yer
verilecektir.
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7.1. Konumsal Analizler
•

Konumsal analizler CBS yi CAD den ayıran en önemli özelliktir.

•

Genellikle vektör ve raster bindirme (overlay) operasyonları gerçekleştirilir.

•

ArcGIS operasyonları için genel sınıflandırma Şekil 8.1 de gösterilmiştir.

•

Konumsal analiz operasyonları için farklı sınıflandırmalar vardır.

Şekil 7.1. ArcGIS Konumsal analiz türleri
•

Konumsal analizlerin sınıflandırılması için literatürde bir birlik yoktur. Farklı
sınıflandırmalarda aynı operasyona farklı isimler verilmektedir.
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Konumsal analizlerin sınıflandırılması (Berry)

Şekil 7.2. Berry’nin konumsal analiz sınıflandırması
•

İzole etme- Isolating (haritadaki belli alanları izole etme) – göl, bataklık ve orman
alanlarını içeren bir haritada “göl” ve “orman” alanlarının “0” değerine yeniden
numaralandırma (renumber) yapılarak, sadece “bataklık” alanı gösteren yeni bir harita
elde etme (bataklık alanın izole edilmesi)

•

Permütasyon – Aynı alanda “eğim” ve “arazi kullanım” değerlerinin kombine edilmesi.

•

Mantıksal kombinasyon – Bir alanın katı atık çöp depolama için uygun olup olmaması
noktasında gereklidir. Eğimi %5 den fazla olan alanlar eğer uygun değilse böylesi
alanların (noktaların) diğer alanlar ile “mantıksal kombinasyon sonucu “uygun
olmayan” alan olacaktır.

ArcGIS Konumsal Analiz Araçları
ArcGIS Spatial AnalizTM modülü güçlü konumsal modelleme ve analiz araçlarını
içerir. ArcGIS Spatial Analiz modülü ile hücre bazlı raster verileri üretebilir, sorgulayabilir, bu
verileri kullanarak haritalar oluşturabilir ve veriler üzerinde mekânsal analizler
gerçekleştirebilirsiniz.
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ArcGIS Spatial Analiz modülü mesafe, yoğunluk ve yüzey analizi, interpolasyon, zone ve hücre
bazlı istatistik, yeniden sınıflandırma, raster hesaplama ve veri dönüşüm fonksiyonlarını içerir.
ArcGIS
Spatial
Analiz modülü aşağıdaki
temel
özellikleri
sağlar,
Mesafe analizi, Yoğunluk analizi, Örneklem noktalardan interpolasyon ile sürekli yüzey
oluşturma, Eğim, bakı ve kabartma haritalarını oluşturma, Görünürlük analizi,
Hacim/dolgu hesaplama, Eşeğriler (Konturlama) oluşturma, Hücre, bölge ve zone bazında
istatistik çıkarma, Raster verileri yeniden sınıflandırma, Harita matematiği ile raster veriler
üzerinde matematiksel hesaplamalar ve sorgulamalar, Vektör ve raster verilerin birbirlerine
dönüşümü, Hidrolojik analizler, Map algebra

Density(Yoğunluk)
Yoğunluk fonksiyonu nokta ve çizgi yoğunluklarını belirlemek için kullanılır. Örneğin,
kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu vb. Yoğunluk analizi sayılabilir nesneler (iş yerleri,
ağaçlar, deprem merkezleri vb) ve bunların öznitelikleri (işyerinde çalışan kişi sayısı, ağaç
tipleri, deprem merkezi büyüklükleri vb.) üzerinde uygulanır. Yoğunluk fonksiyonu yoğunluğu
hesaplamak için iki metot kullanır: simple ve kernel. He iki metotta da
yoğunluğu hesaplamak için dairesel bir bölge veya tarama bölgesi kullanılır.

Interpolate to raster (Enterpolasyon)
ArcGIS Spatial Analiz modülünde yer alan Interpolate to Raster fonksiyonu, IDW,
Spline ve Kriging yöntemlerini içermektedir.

Yüzey Analizleri
ArcGIS Spatial Analiz modülünde yer alan Surface Analysis fonksiyonu, Contour
(Kontur), Slope (Eğim), Aspect (Bakı), Hillshade (S/B Kabartma Harita), Viewshed (Görüş
Alanı) ve Cut/Fill (Hacim/Dolgu) analizlerini içermektedir. TIN veya DEM yüzey verisinden
elde ettiğimiz bu veri setleri, gerçekleştireceğimiz diğer mekânsal analizlerde başka veri setleri
ile etkileşim içerisinde olacaktır. Örneğin, Jeolojik Formasyon, arazi kullanımı, Toprak
grupları, eğim ve baki veri setleri weighted overlay (ağırlıklı bindirme) veya union (birleştirme)
gibi geoprosessing fonksiyonları kullanılarak çakıştırılır ve en uygun yerleşim alanları, en
uygun sanayi bölgeleri tespit edileceği gibi; yağış, arazi kullanım kabiliyet sınıfları, toprak
grupları, eğim ve yükseklik veri setleri kullanılarak tarıma elverişli alanlar, en uygun ürün
yetiştirme alanlarının tespiti, erozyon açısında riskli bölgeler gibi birçok konumsal analiz
gerçekleştirilebilir.
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Contour (Kontur)
Mevcut bir TIN veya DEM verisinden, istenilen aralıkta (Contour interval) çizgi özellik
tipinde (Shape File Formatında) eş eğriler üretilir. Contour fonksiyonu ile eş yağış eğrileri, eş
yükseklik eğrileri, eş derinlik eğrileri, eş kirlilik eğrileri gibi birçok farklı veri setini TIN veya
DEM verisinden üretmiş olursunuz.

Slope (Eğim)
Mevcut bir TIN veya DEM verisinden, eğim iki farklı şekilde hesaplanır. Eğim, yüzde
veya derece cinsinden raster bir formatta (ESRI GRID, tiff veya img) üretilmiş olur.
Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir.
Yüzde cinsinde eğim ise, yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir.

Aspect (Bakı)
Yüzeyin kuzeyle yaptığı coğrafik açı değeridir. Bir başka ifade ile yüzeyin, 0’dan 360’a
kadar sıralanan pusula yönleridir. Kuzey 0’dır ve saat yönünde, 90 doğu’dur,180 güney’dir ve
270 batı’dır. Eğim derecesi 0 olan düz alanlar -1 değeri ile temsil edilir. Eğim, düşey mesafenin
yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir. Yüzde cinsinde eğim ise,
yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir.

Hillshade (Gölgeli Kabartma)
Gölgeli kabartma bir yüzeyin hipotetik aydınlanmasını hesaplar. Bir ışık kaynağı için
pozisyon düzenler ve her hücrenin onun ışığa olan göreli oryantasyonu üzerine temellenmiş
aydınlanma değerini hesaplar. Işık sırayla hücrenin eğim ve bakısı üzerine temellenir. Gölgeli
kabartma 0’dan 255’e kadar olan gri ölçeğin değerlerine dönüşür. Kartografik yararı Gölgeli
kabartmalar genelde görselliğe hitap eden haritalar üretmek için kullanılır. Background olarak
kullanılır, onun şeffaflığını düzenleyecek şekilde üzerine vektör veri(yollar gibi) ya da diğer
raster verileri çizebileceğin bir kabarıklık sağlar. Azimut güneşin açısal yönüdür (pusula yönü).
0’ ile 360’ arasında bir değer ile ifade edilir. Altitude güneşin ufuk üstündeki açısıdır. 0’ ile 90’
arasında bir değer ile ifade edilir.

Viewshed (Görüş Alanı)
TIN veya DEM verisi üzerinde işaretlenen noktadan hangi alanların görünür
hangilerinin görülemez olduğunu belirler. Gözlem noktası birden fazla olabilir. Gözlem

203

noktasından görülebilen alanlar “1” grid değeri ile görülemeyen alanlar “0” grid değeri ile
temsil edilir.

Reclassify (Yeniden Sınıflandırma)
Yüzey analizleri sonrasında oluşan, eğim, bakı ve interpolasyon sonrasında oluşan
sürekli yüzeyler ESRIGRID raster formatındadır. Bu raster verilerin Value değerleri “floating”
(ondalıklı) değerlere sahiptir.Yeniden sınıflandırma sonrasında, bu değerler aralıklarına yeni
“integer” (tam sayı) değerler atanır. Yeniden sınıflandırma sonrasında oluşan veri, integer
değerler üzerinden görüntülenir veya bu değerler üzerinden analizler gerçekleştirilir.

Raster Vektör Temsili (Raster-Vector representation)
•

CBS’de iki ana temsil yöntemi vardır.

•

Raster temsil

•

Vektör temsil

Her ikisinin avantaj ve dezavantajı vardır. Bazı operasyonlarda vektör gösterim daha
iyiyken diğerlerinde raster gösterim daha iyidir. Vektör gösterimde gerçek dünyadaki detaylar
nokta, çizgi ve alan (temel geometrik elemanlar) ile temsil edilebilir. Yani kullanım amacına
bağlı olarak yollar, parseller, nehirler, su kuyuları, binalar, vb. göstermek için katmanların tipi
nokta, çizgi ve poligon olur.
Vektör gösterimde nokta, çizgi ve poligon dosyaları vardır. Çeşitli alternatifler olabilir.
Örneğin toprak kalitesi haritası katmanını alalım. İlgili katmanları göstermek için sistemde
hangi dosyaların bulunacağı sisteme bağlı olacaktır. (ArcGIS, NetCAD, Mapinfo, CARIS,
QuantumGIS, vb.) Farklı CBS ler farklı şekillerde yapılandırılmış dosyalara sahiptir.
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•

Alternatif olarak farklı yapılara bir bakalım.
Alternatif #1; poligon-çizgi (arc)-nokta (node) dosyaları

Değişken uzunluklu dosya: her bir kayıt farklı uzunluktadır. Sadece bu dosyayla
Koordinatlar olmadığından bu harita çizilemez.
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Sabit uzunluklu dosyalardır.

Sorgu: Bir poligonun komşularını bul.
Evet bu sorgu alternatif #1 ile cevaplanır fakat çok zordur.
Alternatif#2: poligon-çizgi(arc)-nokta dosyaları
Poligon ve nokta dosyaları alternatif #1 deki ile aynıdır.

Önce 1 sonra 2
tıklanarak sayısallaştırma yönü
belirleniyor. Trafik akış yönü de
bu şekilde belirlenir.

Alternatif #1 çizgi dosyası genişletilerek alternatif bir yapı oluşturulur.
Topolojik olarak Alternatif #1 in çizgi dosyasından daha zengin bir dosyadır.
Alternatif #3: Çizgi(arc), nokta(node) dosyaları yoktur.
Tüm konumsal veri poligon dosyasındadır.
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Dosyada topolojik bilgi çok sınırlı olduğu için sorgu çok zordur. Dosya ne kadar zengin
bilgi içerirse analizler o kadar hızlı olacak demektir. Azda olsa topoloji vardır. Diğer yandan
veri tekrarı vardır. (Güncelleştirme zorlaşıyor, depolama alanı gerekiyor) Öznitelik verisi başka
bir dosyada tutulur.

Alternatif #2:
•

Çok daha fazla topolojik bilgi
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•

En güçlü analiz yeteneği

•

Başlangıçta dosyaları oluşturmak çok daha zordur.
Alternatif #3:

•

Topolojik bilgi çok sınırlıdır.

•

Başlangıçta dosyaların oluşturulması Alt #3te gerçekte en kolaydır.

Bu yüzden topolojik bilgi gerektiren komşuluk ilişkileri gibi analizler bu alternatifte
çok daha zordur.
Fakat “ekrana harita çiz” gibi bazı uygulamalar çok kolaydır.
Bu uygulama Alternatif #2 veya Alternatif #3 ten hangisiyle daha kolaydır? (Alternatif
#3)
Gerekçe: Haritayı çizmek için gerekli bilginin tamamı basit bir dosyadır. (poligon
dosyası). Alt #2 de çizgi dosyası ve diğerlerine bakılacaktır. Alt #3 te bunların hepsi bir
dosyadadır.
Raster gösterim
•

Gerçek dünya piksellerle veya gridlerle temsil edilir. Tekrar farklı sistemler tarafından
kullanılan farklı alternatifler vardır. JPEG, GIF, TIFF, BMP gibi çok sayıda farklı raster
formatlar vardır.

Alternatif #1: "piksellerle"
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.BIL (Band Interleaved) formatında LANDSAT gösterimi (piksel boyutunu, genişliği,
orijin koord.) dosyanın "header" ı verir. Dosyanın en başında yer alır. Layers: uydu bantları
(Bant bant her değer farklı)
Alternatif #2: ”katmanlarla"

Hangi alternatif daha az depolama alanı gerektirir?
Piksel koordinatları tekrar ettiği için Alternatif #2 daha çok yer kaplar.
Alternatif #3: "özniteliklerle"

Bu alternatiflerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır.
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•

Toprak kalitesi iyi olan bütün alanları göster. Bu sorgu için hangi alternatif en iyisidir?

•

Alternatif #1 en kötü

•

Depolama alanı için en kötü alternatif hangisidir?

Alternatif #3 en iyi

"Katmanlarla" Her katman ayrı ayrı tekrar eder. Alternatif #2 en kötüsüdür.
•

Tüm fındık alanlarını göster sorgusu için hangi alternatif en hızlıdır? (en
iyidir)Alternatif #3 daha iyidir.

•

Alternatif #1 hangi durumlarda en iyidir?
Farklı katmanlardaki verinin kombinasyonunu gerektiren analizler için.

Vektör bindirme (Vector overlay)
İki katman kullanılarak overlay operasyonu gerçekleştirilir ve sonuç katman elde edilir.
Boolean testi ile bulunur. Örneğin su sporu alanları ile kıyı çizgisi etrafında 2 km buffer
oluşturulan alan bu operasyona tabi tutulduğunda su sporu için uygun alanlar elde edilir. Bu
şekilde istenen sonuçları elde etmek mümkündür.

•

Site selection-yer seçimi

•

Yer seçimi için kriterlerin belirlenmesi gerekir. Mesela katı atık yer seçimi için,
yerleşim yerlerine yakın olmaması, Rüzgarın belirli bir yönden esmesi,...

•

Her bir kriter için katmanlar belirlenir. Katmanlara göre belirlenen kriterler sorgu
penceresinde ifade edilerek uygun alanlar elde edilir.

•

Örnekte iki buffer alanının kesişiminin dışındaki alanlar alınır.

•

Bu ve benzeri analizlerde katman sıralaması önemlidir. Çünkü katman sırasına göre
sonuç üretilecektir.
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Raster temsilde poligon overlay her bir pikselin verisini birleştirecektir. Bu nedenle
poligon overlay raster temsilde daha kolaydır.
Vektör temsilde poligon geometrilerinin yeniden oluşturulması gerekir (bu işlem zor
operasyonlar gerektiren topoloji kur işlemini de içerebilir.
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Uygulamalar
ArcGIS yazılımında ArcToolbox altındaki bütün analizleri inceleyiniz. Bir önceki
bölümde belirlediğiniz belediyenin gerçekleştirdiği uygulamalarda hangi konumsal analizleri
kullandığını hatırlayınız. Bu analizlerin sınıflandırmadaki yerine bakınız.
Raster ve vektör veri kaynaklarını dikkate alarak oluşturulan haritalar için farklı
uygulamalar düşününüz.
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Uygulama Soruları
Belediyede kullanılan konumsal analizler nelerdir? Berry sınıflandırmasında hangi
sınıfta yer almaktadır?
Raster ve vektör harita hangi uygulamalarda kullanılır? Hangi konumsal analizler
gerçekleştirilir? Bu konumsal analizler farklı sınıflandırmalarda hangi sınıflarda yer
almaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde farklı konumsal analiz sınıflandırmalarına yer verilmiştir. Ayrıca raster
vektör veriler ile gerçekleştirilen konumsal operasyonlar avantaj ve dezavantajları ile birlikte
karşılaştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi konumsal analiz olarak nitelendirilemez?
a) Buffer (Tampon)
b) Bindirme (Overlay)
c) Detaydan rastera (feature to raster)
d) Kesişim (Intersection)
e) Birleştirme (Union)

2) Aşağıdakilerden hangisi Berry’nin sınıflandırmasında yer almaz?
a) Yeniden sınıflandırma
b) Sembollendirme
c) Bindirme
d) Mesafe ölçme
e) Bağlantı kurma

3) Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS yazılımında arcToolbox ta konumsal analizler
sınıflandırmasında yer alır?
a) dönüşüm araçları
b) veri birlikte işlerlik araçları
c) Ağ analizi araçları
d) Yoğunluk
e) Konumsal referanslandırma araçları

4) Aşağıda uygulamalar verilerin temsil şekilleri ile birlikte verilmiştir. Hangi
eşleştirmede uygulama ve temsil şekli daha avantajlıdır?
a) en kısa yol güzergâhı belirleme- raster
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b) en uygun yol güzergâhı belirleme-vektör
c) harita üzerinde seçilen noktaların toprak kalitesini öğrenme-vektör
d) doğal gaz boru hattı güzergâhı belirleme-raster
e) ekilebilir alanların belirlenmesi-vektör

5) Berry sınıflandırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Harita elemanı olarak nokta, bölge, muhite göre sınıflandırma yapılmıştır.
b) Nokta elemanı için analiz sınıfı bindirme ve yeniden sınıflandırmadır.
c) Bölge elemanı için analiz sınıfı bindirme ve yeniden sınıflandırmadır.
d) Berry sınıflandırmasında konumsal analiz için yalnızca bir katman kullanılmaktadır.
e) Muhit için analiz sınıfı mesafe ölçme, bağlantı kurma, muhiti karakterize etme, muhiti
özetlemedir.

6) Sayısal Yükseklik Modeli üretilmişse aşağıdaki haritaların hangisi oluşturulamaz?
a) Eğim
b) Bakı
c) Rölyef
d) Kabartma Harita
e) 3B kent haritası

7) Aşağıda verilenlerden hangisi tek katman bazında gerçekleştirilir?
a) Buffer
b) Overlay
c) Yakınlık analizi
d) Yoğunluk analizi
e) En kısa yol analizi
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8) Bir fay hattından 1000 m lik mesafede etkilenecek binaları bulmak için
aşağıdakilerden hangisi seçilir?
a) Buffer
b) Clip
c) Overlay
d) Intersect
e) Distance

9) Görülebilirlik analizinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisine
öncelikli ihtiyaç duyulur?
a) yollar
b) sosyal tesisler
c) Sayısal yükseklik modeli
d) yeraltı su kaynakları
e) yer üstü su kaynakları

10) Sel taşkını gerçekleşmesi durumunda belirlenen kriterlere göre sel suları altında
kalacak alanların belirlenmesi için aşağıda verilen analizlerden hangisi doğru sırada verilmiştir?
a) yoğunluk analizi-yakınlık analizi
b) Mesafe-Eğim
c) görülebilirlik analizi
d) Yüzey analizi-Buffer
e) Buffer-Overlay
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Cevaplar
1) c
2) b
3) d
4) b
5) d
6) e
7)d
8)a
9) c
10)e

218

8. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN CBS UYGULAMALARI - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu ve sonraki bölümlerde, teoriden ziyade pratiğe yönelik bilgiler verilecek ve yerel
yönetimler tarafından gerçekleştirilen kent bilgi sistemi uygulamaları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir yerel yönetim kent bilgi sistemlerini hangi amaçlarla kullanabilir, vatandaşlar bu
sistemden nasıl yararlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fatih
Belediyesi
Uygulamaları

Kazanım

CBS

Teoriden pratiğe geçiş

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Dersin teorik değil gerçek
uygulamalar
üzerinden
işlenişi
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Anahtar Kavramlar
İlçe belediyelerinde CBS
Kent Bilgi Sistemi
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Giriş
Bu bölüme kadar genellikle teorik olarak verilen bilgiler, bu bölümden sonra yerini
gerçek uygulamalara bırakacaktır. Türkiye’deki yerel yönetimler tarafından CBS alanında
ortaya çıkarılan en iyi örnekler incelenmeye çalışılacaktır.
Bu bölümde Fatih Belediyesi KBS çalışmaları incelenecektir. Ölüm içerisindeki bilgiler
http://www.fatih.bel.tr/icerik/9515/cografi-bilgi-sistemi/
ve http://gis.fatih.bel.tr/webgis/
adreslerinden faydalanılmıştır.
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8.1. Fatih Belediyesi CBS Uygulamaları
Fatih Belediyesi CBS alanında önemli çalışmalara imza atmış ve e-belediyecilik
alanında ödülleri bulunan bir yerel yönetimdir. Bu kurum Kent Bilgi Sistemlerini, yerel yönetim
sınırları dâhilinde kalan şehrin:
•
•
•
•
•
•

Coğrafi özelliklerinin sayısal ortama aktarılması,
Üzerinde bulunan varlıkların niteliklerinin veri tabanına işlenmesi,
Üst-alt doku ve yapısının anlaşılması,
Akıllı haritaların oluşturulması,
Sosyo-ekonomik durumların görüntülenebilmesi,
Belediye uygulamaları için gerekli olan sayısal ve sözel bilgilerin
ilişkilendirilmesi,
• Yapının sürekli güncellenen bir sisteme dönüşmesi,
• Yönetim, denetim ve yönlendirme mekanizmalarının daha hızlı, verimli,
güvenilir, zamanında, ekonomik ve etkin işlemesi,
• Bilgi toplama, sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyonun sağlanması
amaçlarıyla kullanmaktadır.
Kent Bilgi Sistemini, MIS – Yönetim Bilgi Sistemi ve GIS – Coğrafi Bilgi Sistemi
olmak üzere ikiye ayırmışlardır. MIS, 26 üst başlıkta toplanan menüler Bütçeden personele,
cenazeden evlendirmeye, imardan zabıtaya, haritadan fen işlerine kadar belediyemiz
birimlerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde kullanılmaktadır. Tamamıyla web tabanlı bir
sistemdir. Program, ihtiyaçlara göre sürekli geliştirilmektedir.
GIS ise ilçedeki konumsal varlıklara ait grafik, sözel, multimedya verilerin toplanması,
değerlendirilmesi, işlenmesi, analizi ve gösterimine yönelik yazılım, donanım ve işlem
bileşenlerini bütünleşik olarak içeren özel bilgi sistemidir. İlçeyi daha iyi yönetmek için
araştırma, planlama ve karar verme yeteneklerini artırmak, zaman, para ve personel tasarrufu
sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sistem, Fatih ilçesi ile ilgilenen her kesim ve
kullanıcıya fayda sağlamaktadır.
Sistem bugünkü halini almadan önce ciddi aşamalardan geçilmiştir. Belediyenin CBS
çalışmaları 2005 yılında Bilgi İşlem Otomasyon Projesi kapsamında başlayan ve bugüne kadar
gelişerek devam eden çalışmaları, Türkiye’de yerel yönetimlerde CBS kullanımının hangi
aşamalardan geçtiğini göstermektedir. Fatih Belediyesindeki kent bilgi sistemi için GIS v.1,
GIS v.2, GIS v.3 olmak üzere bu güne kadar 3 versiyon hazırlanmıştır. İlk adım olarak; 2006
yılında Belediyenin kullanmış olduğu bütün haritalar sayısallaştırılıp, akıllandırılmıştır. CBS
sisteminde var olan harita altlıklarına (imar planları, hâlihazır haritalar, kadastral paftalar, alt
yapı haritaları vb.) bağlı olarak istenilen bütün konumsal özelliklerin sorgulamaları ve
raporlamaları yapılabilecek hale getirilmiştir. Dijital hale getirilen arşiv vb. verilerimiz CBS
uygulama yazılımı kullanılarak harita ortamında görüntülenebilir ve raporlanabilir hale
getirilmiştir. MIS ile tutulan birçok bilgi CBS uygulama yazılımı kullanılarak, harita ortamında
görüntülenebilir ve raporlanabilir hale gelmiştir. İlk web tabanlı CBS uygulaması hizmete
sunularak, tüm Fatih’in haritası, internetin bulunduğu her yerden isteyen herkesin erişimine
açılmıştır.
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2007, 2008 yılında CBS sistemini geliştirilmiştir ve GIS v.1 ismi verilmiştir, veri güncelleme,
Ar-Ge çalışmalarına devam edilmiştir.
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2008 yılında GISPazar programı hazırlanmıştır. İlçede kurulan tüm pazarların CBS
ortamında gösterimi Zabıta müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılarak sağlanmıştır. Pazar
tezgâhları harita üzerinde gösterilebilir hale getirilerek mahalle, sokak, yer numaraları, belge
numaraları, pazar numaraları, gibi birçok kritere göre sorgulanabilmesi ve bilgi alınabilmesi
sağlanmıştır.

2008 yılında Yeni Arşiv Programı hazırlanmıştır.
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2008 yılında GIS Desktop yazılımı olan FabGis oluşturularak, kurum içinde
kullanılmıştır. Bu program ile genel anlamda; veri yönetimi, kayıt işlemleri, güncelleme,
sorgulama ve analiz işlemleri yapılabilmektedir. TUİK Hane Bilgi, Hane Bilgisi, İşyeri,
Numarataj (Adres Bilgi Giriş), Bina Bilgi (Yakınlık Analizi, Yükseklik Analizi)-Bina Bilgisi
Güncelleme, Tapu Bilgisi, Beyanlar, Arşiv, Yol, Anıtlar-Anıt Fişleri, Harita, Web Harita,
Mesajlar, Program Yardımı Ekranları ve Alt Kategorileri FabGIS Güncelleme, Analiz ve
Raporlama yapmada kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmıştır.

Web ortamında yayımlanan harita ekranları genel olarak iki sınıf altında toplanmıştır.
Bunlardan ilki vatandaşların ulaştığı web sitesinde yayınlanan genel web haritasıdır. Genel web
haritasında vatandaşın mülkiyet bilgisi gibi özel bilgileri yayınlanmamıştır. Adres, Önemli Yer,
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Parsel, Bina, Parsel Bilgileri sorgulanabilir, Ortofoto, Rehber Harita, İmar Planı GIS V.2’de
görüntülenebilir hale getirilmiştir.
İlçenin 360° sokak görüntüleri çekilerek, kent bilgi sistemi ile entegre edilmiştir
(güncelleme 2013). 2010 yılında teknolojik gelişmelere paralel olarak zengin tasarımlı, yüksek
hızlı GIS v.3 hazırlanmıştır. GIS v.3 uygulamaları %100 belediyenin kendi mühendis ve
yazılımcıları tarafından hazırlanmıştır. 2011 - 2012 - 2013 yıllarında sistem geliştirme ve veri
güncelleme ve Ar-Ge çalışmalarına devam edilmiştir.
Deprem Odaklı Çalışma Bilgileri, Jeoloji Katmanları, Sicil Bilgileri, Arşiv Evrakları ve
Tapu Bilgileri de sorgulanabilir hale getirilmiştir. Web haritası modüler yapıda hazırlanmıştır.
Her farklı konudaki uygulamanın web ortamında farklı bir modülde kullanılmasına imkân
sağlanmıştır. Her modülün içerisindeki sorgu ekranları bilgi ekranları ve harita ekranları
kullanıcıya bağlı olarak yetkilendirilmiştir. Webgis yönetim paneli hazırlanarak, tüm bu
işlemler webgis yönetim paneli ara yüzünden yapılabilir hale getirilmiştir.

GIS’in en çok kullanılan desktop uygulaması olan FabGIS ve Arşiv programlarının
geliştirilmesine devam edilmiştir. Bu dönemde kullanıcı sayısı artan bu uygulamalarla ilgili
destek ve eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. 2009 yılında, yeni GIS teknolojileri
araştırılarak gelecek nesil yazılımların oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. (ArcGIS
Server, Microsoft Silverlight).
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2010 yılında, teknolojik gelişmelere paralel olarak GIS v.3 hazırlanarak, yayına
alınmıştır. Kullanıcı eğitim ve teknik destek çalışmalarına devam edilmiştir. Vatandaşlarına
bütün bu kolaylıkları sunmak isteyen Fatih Belediyesi, CBS uygulamalarında dünyanın en
büyük iki teknoloji firması olan Microsoft ve Esri’nin ürünlerini kullanmıştır. Bugün hizmet
veren kent bilgi sistemine ait genel bilgi ve ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.
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Fatih Belediyesi sınırları içerisinde 15,540 km² alanda bulunan binalar, iş yerleri,
okullar, hastaneler, kapı numarasına kadar adresler ve birçok şey tek bir tuş ile sorgulayabilir.
Sorgu sonuçlarını çok hızlı alınabilir ve işlemler yapılabilir. Sayısal ve grafik verilerin
birleşmesinden ortaya çıkan CBS ile binalar, ağaçlar, lambalar vb. harita elemanları
görüntülenebilir.

Sorgulama ve görüntüleme ekranları
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Adres sorgu ekranı açıldıktan sonra, Mahalle, Sokak ve Kapı seçerek sorgu yapılabilir.
En son kapı seçildikten sonra haritada seçilen binaya yaklaşır.

Adres sorgusu ekranı
Bina sorgu ekranını açtıktan sonra, Bina kodu ya da Bina adı değerleriniz girip klavyede
” Enter” tuşuna basılır. Sonuçlar ekranın altında listelenecektir. Listeden ilgili binayı seçerek
harita üzerinde o binaya yaklaşılabilir.

Bina sorgusu ekranı
Parsel sorgu ekranı açıldıktan sonra, Ada ve Parsel değerleri girilip “Göster” butonuna
basılır. İlgili parsel seçilmiş hale gelip ekranda yaklaşacaktır.
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Parsel sorgusu ekranı
Sicil sorgulaması iki şekilde yapılabilir. Birincisi sorgulama yapılacak kişinin sicil
numarası girilerek, ikincisi ise kişinin Adı ve Soyadı bilgileri girilerek yapılır. Akıllı arama
kutucuğu da işaretlenir ise sorgulaması yapılan ad ve soyadı bilgilerinde büyük/küçük harf
duyarlılıkları devre dışı bırakıldığı gibi arama kriterine benzer sonuçlar da listelenecektir.
Yapılan sorgulama sonucu gelen listeden kişinin oturduğu binaya harita üzerinden
yaklaşılabilir.

Sicil sorgusu ekranı
Katmanlar menüsünden değişik veri tiplerinin ve öznitelik bilgilerinin görüntülenmesi
ya da gizlenmesi sağlanabilir. Bu menüde yer alan bazı katmanlar şunlardır:
Güncel: Güncel nöbetçi eczaneler harita üzerinde sorgulanabilir.
Videolar: Harita üzerinde eklenmiş konuma dayalı videolar izlenebilir.
Resimler: Harita üzerinde eklenmiş konuma dayalı resimler görüntülenebilir.
Raster Videolar: Haritaya dolgu şeklinde eklenmiş videolar izlenebilir.
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3D Video: 3D Sokak çekimleri haritada açılıp kapatılabilir.
Rehber: Haritada bulunan bazı önemli noktalar açılıp kapatılabilir.
Katmanlarım: Çizim yapmak için eklenen katmanlar burada listelenir.
Projeler: Belediye müdürlüklerinin yapmış olduğu projeleri resim, sunum, video, animasyon
vb. gibi multimedya desteği ile harita üzerinde görüntülenebilir.
Altyapı Haritaları: Belediye altyapı hatlarını ve donatı, boru çapı vb. gibi nitelikler bu katman
kullanılarak görüntülenebilir.
Tematik Haritalar: Belediyenin yapmış olduğu sosyal faaliyetler, ruhsatlı işyerleri, nüfus
yoğunluğu ve “Fabim” verileri harita üzerinden tematik olarak görüntülenebilir.

Katmanlar menüsü
Sosyal Faaliyet sorgulaması; faaliyet bazlı, mahalle bazlı, sokak bazlı, dış kapı numarası
ve iç kapı numarası bazlı olarak yapılabilir. Sosyal faaliyetler sorgulama ekranında Faaliyet Adı
kısmına sorgulaması yapılacak faaliyet adı girilir ve Ara butonuna tıklanırsa tüm fatih
ilçesindeki seçilen faaliyete ait liste oluşturulur. Mahalle, Sokak, Dış ve İç kapı değerleri de
girilerek bu sorgulama aralığı daraltılabilir. Listede herhangi bir kaydın üzerine tıklanarak
açılan sekmede “Haritada Göster” butonuna tıklanarak ilgili kaydın haritada yaklaştırılması
sağlanır.
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Sosyal faaliyet sorgusu ekranı
Tapu sorgu ekranını açtıktan sonra Ada, Parsel ya da Ad-Soyad bilgileri girilerek
sorgulama yapılabilir. Sonuçlar altta listelenir. Listeden “Haritada Göster” butonu ile ilgili
kayda harita üzerinde yaklaşabilir. “Detay” butonuna tıklayarak ayrıntılı tapu bilgileri
görüntülenebilir. Listede herhangi bir kaydın üzerine tıklanarak açılan sekmede “Haritada
Göster” butonuna tıklanarak ilgili kaydın haritada yaklaştırılması sağlanır.

Tapu sorgusu ekranı
Önemli yer sorgu ekranını açıldıktan sonra, Kategori, Alt kategori ve tür seçilerek
“Listele” butonuna basılır. Sonuçlar ekranın altında listelenir. Listede herhangi bir kaydın
üzerine tıklanarak açılan sekmede “Haritada Göster” butonuna tıklanarak ilgili kaydın haritada
yaklaştırılması sağlanır.
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Önemli yer sorgusu
Sorgulama ekranında Bildirim butonuna tıklanarak genişletilen sekmede “Haritadan
Bildirim Yap” butonuna tıklanır. Yeni pencerede açılan bildirim formunda şikâyet konusuyla
ilgili yerin haritadaki konumu çizim araçları kullanılarak işaretlenir, başvuru tipi seçilir, iletişim
bilgileri doldurulur, konu yazılarak “Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. İlgili
bildirim anında belediye çözüm masasına düşer.

Bildirim ve şikâyet ekranı
“Fonksiyonlar” butonuna tıklanarak açılan pencereden “Kent Rehberi” menüsünden
“Zabıta” menüsüne geçiş yapıldığında sol menüdeki sorgulama katmanlarının değiştiği
görülecektir. Bu katmanlardan Pazarcı sorgu katmanında “Pazar” listesinden sorgulama
yapacağımız pazarı seçerek Sicil No, Yer No, Ad ve Soyad gibi sorgulama kriterlerini
doldurarak sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonucu ekranın altında listelenecektir. İstenen
kayıt tıklanarak harita üzerinde o kayda yaklaşılabilir ve “i” sorgulama butonu ile detaylı
pazarcı bilgilerine erişilebilir.
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Pazarcı sorgusu ekranı
“Fonksiyonlar” butonuna tıklanarak açılan pencereden “Kent Rehberi” menüsünden
“Zabıta” menüsüne geçiş yapıldığında sol menüdeki sorgulama katmanlarının değiştiği
görülecektir. Bu katmanlardan ruhsat sorgu katmanında Mahalle, Sokak, Tür, Ruhsat No, Ada,
Parsel, Ad ve Soyad gibi sorgulama kriterlerini doldurarak sorgulama yapılabilir. Sorgulama
sonucu ekranın altında listelenir. İstenen kayıt tıklanarak harita üzerinde o kayda yaklaşılabilir
ve “i” sorgulama butonu ile detaylı ruhsat bilgilerine erişilebilir.

Ruhsat sorgusu ekranı
Fonksiyonlar menüsünden “Kent Rehberi” menüsünden “Zabıta” menüsüne geçiş
yapıldığında sol menüdeki sorgulama katmanlarının değiştiği görülecektir. Bu katmanlardan
işgal sorgu katmanında Sicil No, Ad ve Soyad gibi sorgulama kriterlerini doldurarak sorgulama
yapılabilir. Sorgulama sonucu ekranın altında listelenecektir. İstenen kayıt tıklanarak harita
üzerinde o kayda yaklaşılabilir ve “i” sorgulama butonu ile detaylı işgal bilgilerine erişilebilir.
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İşgal sorgusu ekranı
Haritadan binalar çeşitli şekillerde seçilebilir. Birden fazla bina, bir yol üzerindeki
binalar ya da bir alan içindeki binalar seçilebilir.

Tekli ve çoklu bina seçimi
Seçim menüsü altında 1 no lu buffer seçim butonu tıklanır. Buffer yapılacak yere
tıklanır, buffer değeri girilir (30 metre vb) ve entera basılır. Seçimi iptal etmek için x tuşuna
basılır. Sorgulama sonucu ekranın altında listelenir. Listeden “Detay” butonuna tıklayarak ilgili
objeye ait detaylı sorgulama yapılabilir.
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Buffer ile bina seçme yöntemi
Seçim menüsü altında 2 no lu çizgi seçim butonu tıklanır. Seçmek istenilen ilk objenin
üstüne tıklanır sonra son objenin üzerine çift tıklayarak çizgi bitirilir. Çizginin üzerinden geçtiği
objeler seçili hale gelir ve ekranın altında listelenir. Listeden “Detay” butonuna tıklayarak ilgili
objeye ait detaylı sorgulama yapılabilir.

Çizgi çizerek bina seçme yöntemi
Seçim menüsü altında 3 no lu alan seçim butonu tıklanır. Seçmek istenilen objeleri içine
alacak şekilde bir alan çevrilir. Çift tıklayarak seçme işlemi bitirilir. Alanın içinde kalan objeler
seçili hale gelir ve ekranın altında listelenir. Listeden “Detay” butonuna tıklayarak ilgili objeye
ait detaylı sorgulama yapılabilir.
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Çokgen ile kapalı alan oluşturarak bina seçimi
Seçim menüsü altında 4 no lu pencere seçim butonu tıklanır. Seçmek istenilen objeleri
içine alacak şekilde bir alan çevrilir. Alanın içinde kalan objeler seçili hale gelir ve ekranın
altında listelenir. Listeden “Detay” butonuna tıklayarak ilgili objeye ait detaylı sorgulama
yapılabilir.

Pencere çizerek bina seçme yöntemi
Ölçüm aracı; haritada istenilen kapalı bir alanı ya da bir mesafeyi ölçmek için kullanılır.
Kullanmak için, Ölçüm aracını açılır, ölçüm yapmak istenilen tür (kapalı alan, mesafe) seçilir
ve haritada ölçüm yapmak istenilen yere tıklanır.
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Ölçüm aracı

Kapalı alan ölçümü
Görüntüleme araçları;
1- Haritada yakınlaşmak için kullanılır.
2- Haritada uzaklaşmak için kullanılır.
3- Haritayı kaydırmak için kullanılır (Sağ, sol, alt, üst).
4- Bilgi ekranını açmak için kullanılır. Bu aracı seçtikten sonra haritada bilgisini almak
istenilen (Bina, Parsel, Mahalle vb.) yere tıklanır.
5- 3D Sokak videolarını açmak için kullanılır.
6- Haritanın tamamını ekrana sığdırır.
7- Projeyi tam ekran yapar.
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Görüntüleme araçları
Fatih Belediyesi sınırları içerisinde Mahalle, Sokak, İşyeri ve Bina isimlerini hızlı bir
şekilde aramak için Hızlı arama modülü kullanılabilir. Aranılan kelime yazılıp “Enter” tuşuna
basılır arama sonuçlarının sayısı altta belirecektir. Görmek istenilen (Mahalle, Sokak, İşyeri,
Bina) kategori seçilir. Görmek istenilen kategori seçildiken sonra, sonuçlar ekranın altında
listelenir.
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Hızlı arama aracı
Sol menüde Katmanların altında bulunan “Tematik Haritalar” sekmesine çift tıklanarak
ya da önünde bulunan küçük oka tek tıklanarak açılır. Görüntülenmek istenilen türün üzerine
tıklanır. Açılan pencerede istenen alanlar doldurulur ve Oluştur butonu tıklanır. Bu işlem ile
seçilen renk tonlarında tematik harita oluşur ve ekranda görüntülenir. Ayrıca sözel bilgiler de
sağ tarafta listelenir. Kategori kısmında seçilen sayı aralığında renk skalası oluşturabilir,
transparent özelliği ile de şeffaflık ayarlanabilir.

Sosyal faaliyetlere ilişkin tematik harita
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Ruhsatlı işyerlerini gösterir tematik harita

Nüfus yoğunluğuna ilişkin tematik harita
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2014 yılında hayata geçirilen Fatih MobilGIS uygulaması ile CBS den mobil aygıtlar
ile de faydalanılır. Fatih Belediyesi CBS’nin mobil versiyonu olan Fatih MobilGIS, Fatih
Belediyesi Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapılabilen her şeyi mobil cihaz ile yapabilme
imkânı sunmaktadır. Fatih’le ilgili A’dan Z’ye paylaşılan her türlü bilgiye, Fatih MobilGIS ile
her yerden kolayca ulaşılabilmektedir.
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Uygulamalar
Bulunduğunuz şehirde belediye veya büyükşehir belediyesi kent bilgi sistemlerini
inceleyiniz. Hangi işlemlerin gerçekleştirildiğine bakınız.
Kent rehberini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Kent bilgi sistemi kullanarak hangi işlemler gerçekleştirilebilir?
Kent rehberi ne işe yarar? Sizce kullanılan kent rehberinde hangi katmanlar vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki bölümlerde teorisi verilen KBS kavramı, Türkiye’deki en iyi örneklerden biri
olan Fatih Belediyesi özelinde incelenmiştir, neler yapılabileceği ve kullanıcılara ne gibi
faydalar sağlanabileceği konusunda bilgiler edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi KBS de kullanıcıların kullanımına sunulabilecek bir işlem
değildir?
a)

Ruhsat sorgusu

b)

İmar planı görüntüleme

c)

Adres sorgusu

d)

Herhangi bir apartmanda yaşayan kişilerin isimlerinin sorgusu

e)

Nereden nereye nasıl giderim sorgusu

2) Aşağıdakilerden hangisi KBS’de olması gereken katmanlardan birisi değildir?
a)

Halihazır harita

b)

1/1000 ölçekli imar planı

c)

Sıcaklık haritası

d)

Ortofoto

e)

Altyapı tesisleri

3) Adres sorgusu ile hangisi yapılamaz?
a)

İsimden adres bulma

b)

Bulunulan konumdan girilen adrese yol tarifi

c)
Gidilecek yerin koordinat bilgilerinin girilmesi ve ekranda o koordinatın
konumunun görülmesi
d)

İlçe, mahalle, sokak ve kapı no bilgisi girerek adresi bulma

e)

Ekranda bir noktaya tıklayarak o noktanın konum bilgisini alma

4)Fatih Belediyesi Kent Rehberi ile aşağıdakilerden hangisi sorgulanamaz?
a) Deprem Odaklı Çalışma Bilgileri
b) Jeoloji Katmanları
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c) Sicil Bilgileri
d) Arşiv Evrakları ve Tapu Bilgileri
e)Yıllara göre zamansal değişimin izlenmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Belediyesinin KBS kasamında yaptığı işlerden biri
değildir?
a) Coğrafi özelliklerinin sayısal ortama aktarılması
b) Varlıkların niteliklerinin veri tabanına işlenmesi
c)Akıllı haritaların oluşturulması
d) Altyapı Bilgi Sisteminin güncellenmesi
e) Belediye uygulamaları için gerekli olan sayısal ve sözel bilgilerin ilişkilendirilmesi.

Cevaplar
1)d
2)c
3)a
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4)e
5)d
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9. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN CBS UYGULAMALARI - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu bölümde de, teoriden ziyade pratiğe yönelik bilgiler verilecek ve yerel
yönetimler tarafından gerçekleştirilen kent bilgi sistemi uygulamaları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bir yerel yönetim kent bilgi sistemlerini hangi amaçlarla kullanabilir, vatandaşlar bu
sistemden nasıl faydalanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Teoriden pratiğe geçiş
CBS Uygulamaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Dersin teorik değil gerçek
uygulamalar
üzerinden
işlenişi
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Anahtar Kavramlar
Büyükşehir belediyelerinde CBS
Kent Bilgi Sistemi
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Giriş
Gerçek uygulamalar üzerinden anlatım tekniği bu bölümde de uygulanacaktır.
Türkiye’deki yerel yönetimler tarafından CBS alanında ortaya çıkarılan en iyi örnekler
incelenmeye çalışılacaktır.
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9.1. Bursa Büyükşehir Belediyesi CBS Uygulamaları
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren ilçe, mahalle ve mücavir köyler aşağıda
verilmiştir.

Bu idari kademelenme kent bilgi sistemine de aktarılmış ve sınırlar belirtilmiştir.
Vatandaşlar, işlem yapmak istedikleri alanı seçerek bir sonraki adıma geçebilmektedirler.
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9.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün Görevleri
Bu müdürlük; Coğrafi Bilgi Yönetimi ve Konumsal Adres Yönetimi isimli iki birimden
oluşmaktadır. Müdürlük yapısı aşağıda verilmiştir.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:
•

Bursa kentine ve kentlisine ait olan konumsal ve konumsal olmayan verilerin sağlıklı
ve standartlara uygun olarak toplanmasını sağlar. Veri kaynaklarının sağlıklı veri
üretmesini destekler,

•

Bursa Kentinin sosyo-kültürel gelişimi ışığında gerekli fiziksel planlama
çalışmalarının yönlendirilmesine; yerleşim alanlarının, alt ve üst yapı tesislerinin
bakım-onarım ve yenilenmesine; imar – kadastro – insan - toprak ilişkilerinin
kurulmasına; ulaşım – nüfus – güvenlik - sağlık vb. birçok analizin yapılmasına
çağdaş bir yaklaşım ve yönetim anlayışı kazandırır,

•

Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan kente ait altyapı ve üst
yapı yatırımlarının daha çabuk daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve
koordinasyonuna olanak sağlar,

•

Kente ait Afet Bilgi Bankası oluşturmak ve güncelliğini sağlar,

•

Afet Bilgi Bankası kapsamında sağlık tesisleri, eczane, fırın, okul, cami, itfaiye,
sanayi alanları gibi stratejik yerlerin, haritada belirlenerek sözel verilerin mevcut
hâlihazır haritalarla ilişkilendirilmesi, böylece afet gibi olağanüstü durumlarda bilgiye
hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlar,

•

Teknik altyapı kuruluşlarının çalışmalarına ait sayısal altyapı verilerinin CBS
entegrasyonunu yapar ve protokol kapsamında veri alış verişini sağlar,
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•

Tapu sicil verilerini kadastro verileri ile ilişkilendirerek kalite kontrolünü yapar ve
CBS entegrasyonunu sağlar,

•

CBS entegrasyonu yapılan kadastro verilerinin kalite kontrolünü yapar,

•

Adres araştırmalarının CBS entegrasyonunu ve kalite kontrolünü sağlar,

•

Şehir içi ulaşım yolarına ait bilgilerin veri tabanında güncelliğini sağlar,

•

Bursa Şehir Haritasının güncelliğini ve satışını sağlar,

•

CBS’de kullanılan yazılımların eğitiminin verilerek mevcut durumun en kapsamlı
şekilde izlenmesi ve sağlıklı kararlar verilmesine temel oluşturur.

•

CBS’de üretilen bilgileri halkın, kamu kurumları ve özel kuruluşların hizmetine sunar,

•

Yönetici durumundaki karar mercilerinin mevcut durumu en kapsamlı şekilde
izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel oluşturarak zamanın ve
alışılmışın ilerisinde bilginin yönetime katılımını sağlar.

Müdürlük içerisindeki değişik personel gruplarının farklı
bulunmaktadır. Bu konuda gerekli bilgi aşağıdaki görselde verilmiştir.

görev

tanımları

CBS Müdürlüğü bünyesinde, her ihtiyaca cevap verebilmek adına farklı yazılımlar
birbirleri ile entegre şekilde kullanılmaktadır.
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Birim bünyesinde gerçekleştirilen hizmetler kapsamında kullanılan veriler tiplerine ve
kullanım amaçlarına göre şu şekildedir.
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Bursa ili 2011 yılı uydu görüntüsü

265

Bu konumsal veriler aynı zamanda sözel veriler de içermektedir. Bu veriler; tapu sicil
bilgileri, nüfus bilgileri, adres bilgileri, parsel kayıt bilgileri, abonelik bilgileri, anket bilgileri,
sosyo-ekonomik veriler vb. olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak Afet Bilgi Bankasında
depolanan veri tipleri mevcuttur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eğitim Kurumları
Sağlık Kurumları
Laboratuvarlar
Eczaneler
Camiler
İtfaiye Bilgileri
Konaklama Tesisleri
Depremde Hasar Gören Bina Bilgileri

9.3. Tapu Bilgi Sistemi
CBS Müdürlüğünün bir kısım kamu kurum veya kuruluşlarıyla yapmış olduğu protokol
anlaşmaları gereği veriler toplamakta ve sistemde kullanılabilir hale getirilmektedir. Örneğin
tapu ve kadastrolar ilgili müdürlüklerden alınmakta ve aşağıda görselleri verilen Tapu Bilgi
Sistemine aktarılmaktadır. Tapu verileri sürekli olarak sistemden kontrol edilmekte ve kadastro
bilgileri ile eşleştirilmektedir.
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9.4. Üç Boyutlu Kent Rehberi Projesi
“3 Boyutlu Bursa Kent Rehberi” ile tüm alt ve üst yapı kullanımları, ulaşılabilirlikleri,
önemli merkezler vb. tüm veriler dokunmatik panel ekran kullanımı ile Başkanlık
toplantılarında ve önemli proje sunumlarında kullanılmaktadır. Ayrıca web servisi sayesinde,
vatandaşlar tarafından da sistemden istifade edilebilmektedir.
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9.5. Kaçak Yapı Otomasyon Projesi (Kaçak ve Ruhsatlı Yapı Bilgi
Sistemi)

7 ilçe için numarataj verileri güncellenmiş, yapı ruhsat verileri alınmış, veriler arasında
standardizasyon sağlanmış, konumsal düzeltmeler yapılmış ve veri tabanına aktarılmıştır.
Planlarda yer alan tarımsal alanlar projeye eklenmiştir. İlçe belediyelerden gelen yapı ruhsat ve
kullanma izin belgelerinin formatları standartlaştırılmıştır. Böylelikle kapı numarası ve kat
detayında gerçekleştirilen kaçak inşaat fotoğrafları, tutanakları ve tüm detaylarıyla takip
edilebilmektedir. Hazırlanan raporlar saha ekiplerine verilmekte ve yerinde incelemelerin
ardından hukuki işlemler başlatılmaktadır.
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9.6. İl Çevre Düzeni Planı Çalışmasının CBS Teknolojileriyle Analizi
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına altlık olmak üzere harita sayısallaştırmaları
gerçekleştirilmiş ve özel bir ara yüz yazılımı ile CBS ortamına aktarılmıştır.

Web servislerine ek olarak; ortaya çıkan plan, sonuç ve analizler belediyeye gelen
vatandaşları bilgilendirme amacıyla sergilenmektedir.
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9.7. Kamu Kurumları ile Bilgi Paylaşımı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm kamu kurumlarının bilgilerini aynı veri tabanında bir
araya getirmiştir. Bu sayede, çalışılacak bir bölge için tüm farklı veri katmanlarını üst üste
çakıştırarak görebilmekte ve en doğru şekilde analiz edebilmektedir. Mesela, doğalgaz borusu
geçirilmesi düşünülen bir bölgedeki diğer altyapı elemanları önceden görülebilmekte ve
planlama bu doğrultuda yapılarak diğer sistemlere zarar verilmesi önlenmektedir. Bilgi
paylaşımı gerçekleştirilen bazı kuruluşlar aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUSKİ Genel Müdürlüğü
Bursagaz (Botaş)
UEDAŞ
Telekom
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri
Bursa Emniyet Müdürlüğü
TÜİK
İl Sağlık Müdürlüğü
Spor İl Müdürlüğü
AKOM Verileri
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BURSAGAZ: Güncel Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla
BURSAGAZ’a verilmekte, BURSAGAZ hatları ve abone bilgileri BURSAGAZ’dan alınıp
mahallelere bölünerek kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca kent içinde yapılan tüm kazı
güzergâhları sisteme girilmektedir.
UEDAŞ: Güncel Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla UEDAŞ’a
verilmekte ve UEDAŞ hatları alınıp mahallelere bölünerek kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca
kent içinde yapılan kazı güzergâhları sisteme girilmektedir.
TELEKOM: Güncel Mahalle haritaları protokol kapsamında belirli aralıklarla
TELEKOM’a verilmekte ve TELEKOM hatları alınıp kullanıcılara sunulmaktadır. Kent içinde
yapılan kazı güzergâhları sisteme girilmektedir.
BUSKİ: Su, kanalizasyon ve yağmursuyu güncel hatları BUSKİ sunucusundan direkt olarak
kullanıcılara sunulmaktadır. Kazı güzergâhları sisteme girilmektedir.
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü: Güncel tapu bilgilerinin alınabilmesi için 21.10.2004
tarihinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile ek protokol yapılmıştır. Her ay düzenli olarak
tapu bilgileri alınmaktadır.
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Uygulamalar
Bir büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilen CBS uygulamaları ile ilçe
belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamaları karşılaştırmalı olarak düşününüz.
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Uygulama Soruları
Bir büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilen CBS uygulamaları ile ilçe
belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamalar arasında gördüğünüz farkları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki bölümlerde teorisi verilen KBS kavramı, Türkiye’deki büyükşehirler arasında
önemli bir konuma sahip olan Bursa Büyükşehir Belediyesi özelinde incelenmiştir, neler
yapılabileceği ve kullanıcılara ne gibi faydalar sağlanabileceği konusunda bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bursa Büyükşehir Belediyesinde kurulan KBS’deki veriler hangi kurum ile
paylaşıma açık değildir?
a)

İlçe Belediyeleri

b)

Bursa Emniyet Müdürlüğü

c)

Mahalle Muhtarları

d)

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü

e)

Bursa Emniyet Müdürlüğü

2) Aşağıdakilerden hangisi Afet Bilgi Bankasında depolanan veri tiplerinden biri
olamaz?
a)

Eğitim Kurumları

b)

Sağlık Kurumları

c)

Eczaneler

d)

İtfaiye Bilgileri

e)

Arazi rayiç bedeli bilgileri

3) Aşağıdakilerden hangisi KBS’de yer alabilecek grafik bilgilerden biri olamaz?
a)

Gelir durumu bilgisi

b)

Hâlihazır haritalar

c)

Altyapı bilgisi

d)

Jeolojik haritalar

e)

Kadastro paftaları

4)KBS için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a)İmar planı
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b)Kadastro haritası
c)Yükseklik haritası
d)Jeoloji haritası
e) Binalarda ikamet eden kişi sayıları

5)Aşağıdakilerden hangisi KBS için veri sağlayıcısı konumunda değildir?
a) Tapu Kadastro Müdürlüğü
b) Telekom
c)TUİK
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
e) İlçe belediyeleri

Cevaplar
1)c
2)e
3)a
4)e
5)d

278

10. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN CBS UYGULAMALARI III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Önceki iki bölümden farklı olarak, özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan 3
boyutlu KBS ele alınacak ve örnek çalışmalar üzerinden incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5.

3 boyutlu KBS nedir, ne işe yarar?

6.

3 boyutlu KBS nasıl meydana getirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

3 Boyutlu
Sistemleri

Kazanım

Kent

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilgi İlgili teknolojiler hakkında 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi
bilgi sahibi olunması
oluşturmak
için
gereksinimler anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
3 Boyutlu KBS
Yer Kontrol Noktaları
Eğik Görüntüleme Teknikleri
Sayısallaştırma
3D Kent Modeli
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Giriş
Bu bölümde, klasik kent bilgi sistemlerine ek ya da alternatif olarak geliştirilmeye
başlanan 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemlerinden ve yapım tekniklerinden bahsedilecektir.
Ülkemizde yeni yeni keşfedilmeye başlanan ve yakın gelecekte çok ihtiyaç duyulacak olan bu
teknikler konusunda bilgilenen öğrenciler, bu alanda ilerledikleri takdirde ileride iş bulma
konusunda kolaylık yaşayacaklardır.
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10.1. Üç Boyutlu Kent Bilgi Sistemleri
Bu sistemlerde topografya oluşturulması ve uydu görüntüsü ya da hava fotoğrafı ile
entegre edilmesinde klasik yöntemler uygulanmaktadır. Fakat yeryüzünde kalan yapıların 3
boyutlu olarak foto-realistik bir şekilde sisteme aktarılmasında farklı yöntemler
uygulanabilmektedir. Her bir yapı tek tek düşük poligonlu olarak modellenerek sisteme
eklenebilir, ya da eğik (oblique) görüntü alım teknikleri kullanılabilir. Öncelikle bu tekniğin
nasıl kullanılabileceğini Konya örneği üzerinden inceleyelim.

10.2. İzmir 3 Boyutlu Kent Rehberi
İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Şube Müdürlüğü tarafından yeni anakent sınırları
içerisindeki 21 ilçe için hazırlanan ve sürekli güncellenen "İzmir 3 Boyutlu Kent Rehberi"
sayesinde; yetki alanındaki tüm binalar ve kullanım amaçları, iş yeri adları, resmi/özel kurum
(sağlık, eğitim, vb.) bilgileri, eczane ve nöbetçi eczaneler, ulaşım noktaları, önemli tarihi binalar
ve bilgileri, kültür ve turizm tesisleri ile bina ve yolların fotoğraflarına ulaşılabilmektedir.
15,000 önemli nokta ve 620,000 yapı sistemde tanımlanmış durumdadır. Kamu kurumlarının
yanı sıra özel kurum ve kuruluşların da gereksinimi olan bilgiler açısından güncel bir veri
tabanına sahiptir. Rehberde ayrıca vatandaşlara sağlanan interaktif katılım olanağıyla da eksik
ve hatalı bilgilerin güncellemesine olanak tanınmaktadır. İzmir 3 Boyutlu Kent Rehberi ile
yapılabilecek bazı işlemler aşağıda verilmiştir.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Kentin gelişimi 1950, 1996 orto-foto ve 1963 uydu görüntüleri ile 2010 yılı hava
fotoğrafı üzerinden izlenilebilir,
Arama senaryolarında; adres arama özelliği ile ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı no
bilgilerine ulaşılabilir,
Önemli Yer Arama ile resmi/özel kurum (sağlık, eğitim, vb.) bilgileri, eczane ve nöbetçi
eczaneler, ulaşım noktaları, önemli tarihi binalar ve bilgileri, kültür ve turizm tesislerine
ulaşılabilir,
Bugünkü emlak rayiç değerleri hakkında harita üzerinden fikir edinilebilir,
Hava durumu, son depremler, güncel su kalite raporları ve baraj doluluk oranları, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli faaliyetleri, kültür ve sanat etkinlikleri, altyapı ve yol
çalışmaları ile geçici trafik düzenlemeleri gibi haberlere rehberin “Kent Günlüğü”
kısmından ulaşılabilir,
Harita üzerine giydirilen gerçek zamanlı kamera görüntülerine ulaşılabilir,
3 Boyutlu arazi modeli üzerinden alan ve mesafe ölçümü yapılabilir, kesit alınabilir ve
görüş analizi yapılabilir,
Rehber üzerinden her kullanıcı adres tarifi yaparak başka bir kullanıcıya harita
gönderebilir ve kendi haritasını tasarlayabilir,
Her ilçenin mahalle, köy, yapı sayıları, yapı tipleri, bina katsayıları ile toplam bağımsız
sayıları, ilçe ve mahalle yüzölçümü ile çevre uzunlukları gibi istatistikî bilgileri; diğer
ilçelerle ve aynı ilçenin kendi mahallelerin karşılaştırmalı grafikleri görüntülenebilir,
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•

•

•

•

Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü ekibi tarafından İzmir’ in tanıtımına katkıda bulunan
yaklaşık 150 tarihi ve önemli binalar ile kent donatıları 3 boyutlu model olarak, kent
merkezinde bulunan birçok yapı ise fotogerçekçi dokuyla kaplı olarak görülebilir,
Rehberde yer alan; sınırlar, ulaşım, binalar, kapı numarası, önemli yerler, kent günlüğü,
bilgi servisleri, video kameralar, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalar, bulut durumu,
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı katmanlarından oluşan veri setlerine erişilebilir,
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki tüm binalar ve kullanım amaçları, iş yeri
adları, kamu kurum/kuruluş (sağlık, eğitim, vb.) bilgileri, ulaşım noktaları, eczane ve
nöbetçi eczaneler, önemli tarihi binalar ve bilgileri, kültür ve turizm tesisleri ile bina ve
yolların fotoğraflarına ulaşılabilir,
3 Boyutlu Kent Rehberine sınırsız sayıda kullanıcı ulaşabilir.

Şekil 10.1. 3B KBS Uygulamaları
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10.3. Konya Üç Boyutlu Kent Rehberi
Yeryüzünün olabildiğince gerçekçi temsil edilebileceği görselleştirme araçlarının
geliştirilmesi, tarih boyunca Geomatik bilim insanlarına görev olarak yüklenmiştir. Geliştirilen
her harita veya yeni nesil coğrafi gösterim aracı konumsal doğruluk, güncellik, görsel zenginlik
açısından, kullanıcılarda daha iyisi, günceli, güzeli ve gerçeğe yakını anlamında beklentileri
daima arttırmıştır. Teknoloji geliştikçe beklentiler artmış, beklentiler arttıkça teknoloji gelişmiş
ve insanlığa hizmet eden bir teknolojik gelişim döngüsü oluşmuştur.
Son zamanlarda özellikle bilgisayar oyun sektöründe faaliyet gösteren program
geliştiriciler, günümüz teknolojisinin sağladığı olanakların yanı sıra hayal güçlerini ve bilimsel
yetilerini de CBS sektöründe görselleştirme alanında kullanmaya başlamışlardır (Yılmaz vd.,
2004). Böylelikle yaşadığımız çevrenin hem kentsel hem de kırsal alanda, olabildiğince
gerçekçi görselleştirilmesi anlamında geomatik bilim insanları için ulaşılması gereken çıta,
“önce hayal et sonra gerçekleştir” ilkesiyle oldukça yükselmiştir.
Tarihsel gelişim sürecinde kil tabletler veya ceylan derisi üzerine çizilen ilk haritalar,
kullanıcıların topoğrafyanın daha gerçekçi temsil edilmesi yönündeki beklentilerinin sonucu
olarak günümüzde birçok teknolojik coğrafi gösterim araçlarına dönüşmüştür. Bu araçlardan
en bilinen ve gittikçe yaygınlaşanlardan bir tanesi de 3B kent modelleridir.
Yerleşim yeri merkezlerinin sürekli büyümesi, nüfusun ve trafikteki araç sayısının
artması, çarpık kentleşme ve paralelinde kentsel dönüşümün son yıllarda yaygınlaşması, toplum
güvenliği gibi sorunlara paralel olarak kentlerin yönetimi karmaşıklaşmış ve profesyonel
çözümler üreten yerel yönetimlere gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaçlardan yola
çıkarak son zamanlarda pek çok bilim insanı ve şirket 3B kent modeli oluşturma ve sunma
konularında çalışmaya başlamıştır.
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde kente ilişkin sorunların çözümünde sıklıkla
kullanılmakta olan 3B kent modellerinin bir örneği de ilk kez Türkiye’de Konya Büyükşehir
Belediyesi (KBB) tarafından projelendirilmiş ve GEOGIS tarafından gerçekleştirilmiştir. 31
Ekim 2012 tarihinde KBB ile GEOGIS Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile başlayan proje
03 Şubat 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

10.3.1. Proje Alanı ve Diğer Sayısal Bilgiler
Şekil 10.2’de görülen proje alanı, Çalışma Alanı-1 ve Çalışma Alanı-2 olmak üzere iki
bölgeden oluşmakta ve toplam 300 km² genişliğindedir. Eğik görüntü alımı proje alanının
tamamında gerçekleştirilmiştir. 20 km² büyüklüğündeki Çalışma Alanı-1’de 3B bina modelleri
LoD2, geri kalan 280 km² büyüklüğündeki Çalışma Alanı-2’de ise LoD1 detay düzeyinde
üretilmiştir. Tüm sahaya yayılmış 3400 adet bina LoD3, 5 adet simge yapı (landmark) ise LoD4
detay düzeyinde modellenmiştir. Projeye ait sayısal bilgiler Çizelge 1’de sunulmuştur.
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Şekil 10.2. Proje Alanı
Projeye ait sayısal bilgiler:
Proje alanı: 300 km²
Çalışma Alanı-1: 20 km²
Çalışma Alanı-2: 280 km²
LoD1 detay düzeyinde modellenen bina sayısı: 170.000
LoD2 detay düzeyinde modellenen bina sayısı: 40.000
LoD3 detay düzeyinde modellenen bina sayısı: 3.400
LoD4 detay seviyesinde modellenen simge yapı sayısı: 5

10.3.2. Proje İşlem Adımları ve İş Akışı
3B Kent modellemesinde elde mevcut veri türlerine göre uygulanacak çeşitli yöntemler
söz konusudur. Yersel ölçümler ve fotoğraflar, havadan alınan düşey ve eğik görüntüler, yersel
veya havadan alınan LIDAR verileri, insansız hava araçlarından alınan görüntüler, hava
fotoğraflarından üretilen nokta bulutu verileri, sokak görüntüleri (Street View-Mobile
Mapping) gibi veri türlerinin tek tek veya kombine olarak uygun yazılımlarda işlenmesi ile
üretimin yapılması mümkündür. 3B modellemede en iyi yöntem; modellemenin amacı, elde
mevcut veriler, kullanıcının ihtiyaçları ve proje bütçesi gibi belirleyici unsurları esas alarak
yapılacak sistem analizi sonucunda şekillenen ve size göre en uygun olan yöntemdir. Konya
projesi, aşağıdaki işlem adımlarının Şekil 10.3’te yer alan iş akış şemasına göre uygulanması
ile düşey ve eğik görüntüler kullanılarak, fotogrametrik yöntemle gerçekleştirilmiştir.
• İş bölgesinde yer kontrol noktalarının tesisi ve ölçümünü takiben ayrı ayrı olmak üzere
düşey ve eğik görüntü alımı ve fotogrametrik nirengi çalışmalarının yapılması,
• Eğik hava fotoğraflarını konumsal sorgulamalarla beşli pencerede (Pentaview)
görüntüleyebilen ve yatay, düşey mesafe ve alan ölçümleri yapabilen OttoPenta adlı
yerli yazılımın geliştirilmesi,
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•

•

•
•
•

Fotogrametrik değerlendirme ile düşey stereo hava fotoğraflarından bina çatı ve çatı
detaylarının sayısallaştırılması, sayısallaştırılan verilerle 3B bina katı modellerinin
oluşturulması,
3B Bina katı modellerinin bina ID numaraları ile tanımlanarak kimlik kazandırılması
ve böylelikle Belediyenin Oracle Spatial veri tabanında bulunan CBS verileri ile
bütünleşmesinin (entegrasyonun) sağlanacağı bağlantının kurulması,
3B Bina modeli yüzeylerinin eğik hava fotoğrafları ile otomatik kaplanması
(dokulama-texturing),
Kaplanmış 3B bina modellerinin OGC standardı olan semantik yapıda ve CityGML
formatında Oracle Spatial veritabanına aktarılması (export),
3B Kent rehberinin oluşturulması, rehberin WEB ve mobil cihazlardan kullanıcılara
sunulduğu KNVCity adlı yerli yazılımın geliştirilmesi ve internet üzerinden sunumu.

Şekil 10.3. Proje iş akış şeması

10.3.3. Yer Kontrol Noktaları (YKN), Düşey ve Eğik Görüntü Alımı
Bilindiği gibi fotogrametride hava fotoğraflarının konumsal doğruluğu, yöneltme
parametrelerinin ve Yer Kontrol Noktalarının (YKN) doğruluğu ile doğru orantılıdır. Çekilen
eğik görüntüler bina katı modelleri üzerine otomatik olarak kaplanacaksa, iş bölgesinde YKN
tesisi ve ölçümlerinin yapılması, otomatik kaplama işlemi esnasında görüntü-3B model
ilişkisinde konumsal doğruluğu arttıracak ve dolayısıyla görselliğe kalite getirecektir.
Konya projesinde 3B bina modellerinin eğik görüntülerle kaplanmasında otomatik
kaplama yöntemi uygulandığından, 300 km² iş bölgesinde 42 adet YKN’nın tesis ve ölçümü
yapılmıştır. TC-SHF sicil numaralı GEOGIS şirketine ait Cessna T207-A tipi uçakta bulunan
Zeiss DMC SSD düşey kamera ile iş bölgesinin önce düşey görüntüleri alınmıştır. Daha sonra
bu kamera çıkartılmış ve yurtdışından kiralanan eğik kamera monte edilerek eğik görüntü alımı,
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toplam 16 saat 10 dakikalık uçuşla 4 günde tamamlanmıştır. Şekil 10.4’te 108 kolonla kapatılan
iş bölgesi ve uçağın uçuş izi görülmektedir. Toplam 42.000 adet fotoğraf çekilmiş olup
fotoğrafların dosya hacmi 1.1 TB’dır. Düşey ve eğik görüntü alımı uçuş planlamasında
kullanılan bindirme oranları ve diğer uçuş bilgileri Çizelge 2’de verilmiştir.

Şekil 10.4. Eğik görüntü alımına ait kolonlar ve uçak uçuş izi
Uçuş ve çözünürlük bilgileri

10.3.4. Eğik Görüntüleri Görüntüleme ve Ölçüm Yazılımı (OttoPenta)
Proje kapsamında çekilen 42.000 adet eğik görüntü genel olarak 2 amaç için
kullanılmıştır. Birincisi; üretilen katı modellerin kaplanması (dokulama-texturing), ikincisi ise;
KBB’nin elinde bulunan yer isimleri verileri ile entegre edilmiş eğik görüntülerin yönetilmesi
ve eğik görüntüler üzerinde ölçüm yapılmasını sağlayan ve proje kapsamında GEOGIS ve
OttoTEK şirketlerinin ortak girişimiyle geliştirilen OttoPenta yazılımında görüntülenmesidir.
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Şekil 10.5’te ara yüzü görülen OttoPenta yazılımı, iç ve dış yöneltme parametreleri
belirlenmiş eğik kameranın 4 eğik, 1 düşey görüntüsünün her birini ayrı ayrı pencerede
birbirleriyle ve ayrı bir pencerede açık olan harita ile uyumlu (senkronize) şekilde
görüntüleyebilen bir yazılımdır. Görüntülerin iç, dış yöneltme parametreleri ile kamera
bilgilerinin tespit edilmesinden birkaç saat sonra OttoPenta ile görüntülenmesi ve görüntüler
üzerinden ölçümler alınması, 3B Kent modelinin hazırlanması için gereken uzun süreyi telafi
eden bir unsurdur.

Şekil 10.5. OttoPenta yazılımı arayüzü

OttoPenta ile eğik görüntüler üzerinde 2 ve 3 boyutlu olmak üzere yatay ve düşey
mesafe, yine yatay ve düşey alan, 3 boyutlu eğim, koordinat, açı ve arazi boyunca mesafe
ölçümlerinin yapılması mümkündür. Ölçüm ve işaretleme yapılan eğik pencerelerdeki
görünüm, istenirse PDF, PNG, JPG gibi formatlarda KBB logolu filigran içeren görüntü olarak
saklanabilmektedir.
Algoritma 3 boyutlu ölçüm işleminde, eğik pencerelerde kullanıcı tarafından işaretlenen
noktalara ait diğer görüntülerdeki eşlenik noktaların koordinatlarını ölçmekte ve bu ölçümlere
göre dengeleme yaparak her bir eşlenik nokta için 3B nokta koordinatı tespit etmekte ve ölçüm
sonucunu bu koordinatlara göre bulmaktadır.
Yazılım üzerinde fare imleci ile sürekli 3B koordinat alınabilmekte ve bu koordinatlar
istenilen bir projeksiyon ve datum sisteminde de görüntülenebilmektedir. OttoPenta, Oracle
Spatial veri tabanında yüklü veya diskte mevcut SHP formatındaki vektör verileri harita ve eğik
görüntüler üzerinde gösterme, bu vektör verilere parametrik veya genel on-the-fly projeksiyon
dönüşümü yapma fonksiyonuna sahiptir. İstenirse, vektör verilere ait etiketler de
gösterilebilmektedir.
291

Ayrıca bir lokasyona ait eğik görüntülerin ekrana çağrılması için klavyeden koordinat
girilebilir, KBB’nin coğrafi veri tabanında bulunan Yer İsimleri Fihristi verileri veya mahalle,
cadde/sokak, numara bilgileri içeren numarataj verileri kullanılabilir.

10.3.5. Bina Çatı ve Çatı Detaylarının Sayısallaştırılması
3B kent modellemesi projelerinde toplu halde bulunan ve birbirine yakın duran binaların
üzerinde gezinerek yukarıdan bakıldığında gerçekçi görünüşü sağlayan unsur, bina çatıları ve
çatılardaki detaylardır. Tüm fotogrametri ve vektör veri üretim projelerinde olduğu gibi
fotogrametrik 3B bina modeli üretiminde de en zaman alıcı, dolayısıyla maliyeti arttıran işlem
adımı, bina modelini oluşturacak çatı detaylarının sayısallaştırılmasıdır (Şekil 10.6). Çatı
sayısallaştırmasında deneyimli bir fotogrametrik kıymetlendirme operatörü, ortalama günde
60-80 adet binanın çatısını sayısallaştırabilir. Ancak bu sayı bina çatılarının karmaşıklığı ve
operatörün deneyimine göre değişebilir.
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Şekil 10.6. Çatı ve çatı detaylarının fotogrametrik yöntemle sayısallaştırılması

Model üretiminde kullanılan yazılıma göre değişebilen, sayısallaştırmada dikkat
edilmesi gereken kuralların doğru uygulanması, Şekil 6’da da görüldüğü gibi bir sonraki
aşamada oluşturulacak bina katı modellerine ait geometrik modellemenin hatasız ortaya
çıkmasını sağlayacak ve böylelikle manuel düzeltmeler için harcanacak zamanı en aza
indirecektir.

10.3.6. 3B Bina Katı Modellerinin Oluşturulması ve ID Atama
Konya projesinde 3B modelleme yazılımı olarak UVM Systems firmasının CityGRID
yazılımı kullanılmıştır. Şekil 10.7’de görüldüğü gibi CAD veri yapısında sayısallaştırılan çatı
kırıklıkları, semantik veri yapısına uygun yüzeyler oluşturularak, CityGRID.xml formatında 3B
bina katı modeline dönüştürülmüştür.
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Şekil 10.7. Sayısallaştırılmış bina çatılarının 3B katı modele dönüştürülmesi (Convert)

Oluşturulan modellerdeki her bir nesne (object) semantik olarak Building (Bina), Roof
(Çatı), Facade (Cephe), Roof Detail (Çatı detayı), Facade Detail (Cephe detayı) gibi hiyerarşik
olarak yapılandırılmış ve yüzeyler CityGML veri yapısına uygun olarak tanımlanmıştır.
Modellerin semantik ve hiyerarşik yapılanması Şekil 10.8’de görülmektedir.

Şekil 10.8. Modelin semantik ve hiyerarşik yapılanması
Convert işlemi esnasında bina yüzeylerinin oluşmasına paralel olarak ayrıca Şekil
10.9’da görülen her nesne (object) için benzersiz (unique) bir ID numarası atanır. Bu aşamada
ID numaraları, benzersiz olmakla beraber rasgele verilmiş ve anlam ifade etmeyen bina kimlik
bilgileridir.

Şekil 10.9. Modellere ID numarası atanması
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Bina kimlik bilgilerinin, Belediye tarafından atanmış ve Oracle Spatial veritabanında
diğer coğrafi katmanlarla ilişkilendirilmiş olan gerçek bina ID numaraları ile değiştirilebilmesi
için ID numarası taşıyan bina taban izlerine (footprint) ihtiyaç duyulmuş ve bu veriler idarece
sağlanmıştır. Belediye tarafından sağlanan bina taban izi katmanı Şekil 10.10’dadır.

Şekil 10.10. Bina taban izi katmanı
Bina taban izi katmanında ki ID numaralarının 3B bina modellerindeki geçici ID
numaraları ile değiştirilmesi işlemi yani semantik modelleme, hazırlanan bir FME Workbench
ile otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

10.3.7. Sayısal Arazi Modeli ve Orto-foto Üretimi
3B Bina katı modelleri geometrik ve topolojik hatalarının giderilmesi aşamasında,
henüz bir arazi modeli eklenmediğinden, gerçek yüksekliklerine sahip değildir. Her model
geçici olarak dış saçak kenarından aşağıya doğru 50 m. uzatılarak oluşturulmuştur. 3B bina
modellerinin gerçek yüksekliklerine getirilmesi, modellerin sayısal arazi modeli esas alınarak
kesilmesi ile sağlanır. 50 m.’den yüksek binalar ise arazi modeline kadar uzatılır.
Modelleme yazılımı, yükseklik verisi olarak TIN veri yapısı kullandığından, idare
tarafından sağlanan yükseklik verileri TIN veri yapısına dönüştürülmüştür. Ayrıca iş bölgesinin
ortofoto üretimi tamamlanmış ve hem TIN hem de ortofoto, 1/5.000 ölçekli pafta taksimatının
sınırları esas alınarak kesilmiş ve model bölgeleri 1/5.000 ölçekli pafta isimleri ile
isimlendirilerek veritabanına aktarılmaya (import) hazır hale getirilmiştir.

10.3.8. 3B Bina Katı Modellerinin Eğik Görüntülerle Otomatik
Kaplanması
CityGRID.xml formatında ve 1/5.000 pafta taksimatına ayrılmış kent modeli verilerinin
güvenli bir ortamda yönetimini sağlamak amacıyla, sayısal arazi modeli (TIN), bina modelleri,
ortofotolar ve kamera parametreleri tanımlanmış eğik görüntüler CityGRID Microsoft SQL
veritabanına aktarılmıştır (import).
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Otomatik kaplama işlemine başlamadan önce hazırlanan FME Workbench ile kaplama
yapılacak modelin hangi eğik görüntüleri içerdiği belirlenmiştir. Bu işlem esnasında; pafta
numarası ile tanımlanan 3B model, gerçek ID numarası atanmış 3B binalar, sayısal arazi
modeli, ortofoto ve kaplamada kullanılacak eğik görüntüler veritabanında birbirleriyle
eşleştirilmiştir. Bu eşleşme sonrasında veritabanında oluşan model özellikleri (Model
Properties) penceresi Şekil 10.11’de görülmektedir.

Şekil 10.11. Model özellikleri (Model Properties) penceresi

Kaplama işleminde kullanılacak tüm bileşenlerin hazır duruma gelmesinden sonra
otomatik kaplama işlemi başlatılmıştır. Zamana ihtiyaç duyulan bu işlem adımında 1
bilgisayarla yaklaşık olarak 1 günde 3000 binanın kaplaması gerçekleştirilir. İşlem esnasında
algoritma, Şekil 10.12’de görüldüğü gibi, kaplama alacak olan yüzeyle ilgili görüntülerden o
yüzey için en uygun olanı tespit eder ve konumsal olarak eşleşen bölgeyi yüzey üzerine doku
olarak atar. Bina yüzeyleri eğik (oblik) kamera sisteminin 45° eğiklik açısına sahip kameraları
ile alınan görüntülerle kaplanırken, çatı yüzeyleri de aynı sistemin düşey kamerası ile alınan
görüntüler ile kaplanır. Görüntülerin yöneltmesindeki hassasiyetin düşük olması, yüzeylerin
kaplanmasında kayıklıklara sebep olacak ve bu durum görselliği olumsuz etkileyecektir.
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Şekil 10.12. Eğik hava fotoğrafı, katı model ve kaplanmış 3B bina modeli

Otomatik kaplamada görünürlük analizi (visibility analysis) uygulanması, işlem süresini
4 kat artıran bir unsur olduğundan isteğe bağlıdır. Görünürlük analizi, birbirine yakın binaların
görüntüsünün fotoğraf üzerinde komşu binayı kapatması ve bu görüntünün kaplamada
kullanımını engellemek amacıyla, daha uygun görüntünün olup olmadığının analiz edilmesi ve
en iyi görüntünün kullanılmasını sağlayan işlemdir. Şekil 10.13’teki sol görselde görünürlük
analizi yapılmadan otomatik kaplamanın uygulanmasında elde edilen sonuç, sağ görselde ise
görünürlük analizi uygulandığında elde edilen sonuç görülmektedir.
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Şekil 10. 13. Otomatik kaplamada görünürlük analizinin etkisi

10.3.9. Kent Modelinin CityGML Formatında Veri tabanına
Aktarılması
Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra 3 boyutlu bina modelleri KBB Oracle veri
tabanında saklanması için OGC 12-019 referans numaralı Open Geospatial Consortium
kodlama standardında tanımlanan CityGML formatına dönüştürülmüştür (Kolbe, 2009; OGC
12-019). CityGML modellerin Oracle veritabanına aktarılmasında 3D City Database altyapısı
kullanılmıştır.
3D City Database, 3 boyutlu sanal şehir modellerini standart bir ilişkisel veri tabanı
üzerinde saklamak ve yönetmek için kullanılan ücretsiz, açık kaynak kodlu bir coğrafi veri
tabanıdır. Veri tabanı modeli, görselleştirmenin çok ötesinde, karmaşık GIS modelleme ve
analizlerine olanak tanıyan semantik açıdan zengin, hiyerarşik olarak yapılandırılmış, çok
ölçekli şehir nesnelerini içerir. 3D City Database şeması 3 boyutlu şehir modellerinin temsil
edilmesi ve değişimi için kullanılan City Geography Markup Language (CityGML)’e
dayanmaktadır. 3D City Database temel olarak iki bileşenden oluşmaktadır:
3D City Database:
3B Kent veri tabanı modeli olan 3D City Database, binalara ek olarak 3 boyutlu kent
modeline ait farklı tematik alanlar (kent mobilyası, su alanı, arazi kullanımı, ulaşım, bitki
örtüsü, vb.) için de veri modelleri içermektedir. Proje kapsamında 3D City Database’in “Bina”
veri modeli kullanılmıştır.
3D City Database Importer/Exporter:
3B Kent modellerine ait coğrafi verinin yüksek performanslı olarak import ve export
edilmesini sağlar. Proje kapsamında Importer, CityGML formatındaki modellerin Oracle
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veritabanına aktarılmasında, Exporter ise ihtiyaç halinde Oracle veri tabanındaki modellerin
KML ve COLLADA formatlarına export işlemlerinde kullanılmıştır.

10.3.10. 3B Kent Rehberinin Oluşturulması, WEB’den ve Mobil
Cihazlardan Sunulması
Hazırlanan 3B kent modeli, GEOGIS ve KANAVA şirketlerinin ortak girişimi ile
hazırlanan KNVCity yazılımı ile internet üzerinden kullanıcılara sunulmuştur. KNVCity’nin
geliştirilmesinde ve tasarımında 3B kent modelinin hızlı, görselliği yüksek, güvenli, ekonomik,
özgün bir kent rehberi ara yüzüne sahip olması ve mevcut coğrafi verilerle uyumlu olarak
çalışması hedeflenmiştir.
3B Modeller, hızlı ve aynı zamanda görselliği yüksek şekilde sunulmak üzere optimize
edilmiş ve proje kapsamında Belediye bünyesine kurulan 3B Model Sunucusuna tile bazlı
olarak konularak istemcilerin buradan erişimleri sağlanmıştır. 3B Model Sunucusunda
Windows Server 2008 işletim sistemi üzerinde çalışan bir HTTP server kurularak sunucu
internet erişimine açılmıştır. Uygulama Belediyenin mevcut 2B Kent Bilgi Sistemindeki ilgili
sorgulamaları doğrudan çağırmakta ve sonuçları, Şekil 10.14’deki ara yüzü ile kullanıcılara
görüntülemektedir.
Konya 3B kent rehberinde adres, taksi durağı, eczane, hastane vb. tesis sorgulamaları,
en kısa yol analizi, bina bilgisi alma gibi alışılmış uygulamaların yanı sıra özgün uygulamalara
da yer verilmiştir. Örneğin Şekil 10.15’te görülen solar enerji (cephe) analizi, 3B modeller
üzerinden kesit alma, siluet analizi, gölge analizi, karşılaştırma modu gibi uygulamalar
KNVCity yazılımına yetenek olarak eklenmiştir.
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Şekil 10.14. KNVCity ara yüzü

Şekil 10.15. KNVCity yazılımının özgün uygulamaları. (a) Solar analizi (b) Karşılaştırma
Modu (c) Siluet analizi (d) Kesit alma
WEB uygulamasında yer alan özellikleri içeren, IOS, Windows Phone, Blackberry ve
Android işletim sistemine sahip, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinde çalışan KNVCity
mobil uygulaması da yine GEOGIS ve KANAVA ortak girişimi ile geliştirilmiştir.
Her ne kadar 3B Kent modellerinin üretiminde kullanılan veri türleri, yöntemler ve
yazılımlar çeşitlilik gösterse de yürütülen projedeki girdiler, kaynaklar ve sistem analizi sonuç
ürün üzerinde belirleyici olmaktadır. Konya projesinde uygulanan yöntem, KBB’nin de olumlu
katkılarıyla mevcut şartlarda en uygun çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
Proje kapsamında, kaynakların en iyi şekilde kullanımı hedef alınmış, yüksek maliyetli
ve dış kaynaklı yazılımlardan kaçınılarak öz kaynaklarımıza yönelinmiş, bunun sonucunda de
2 yeni yazılım geliştirilerek ülkemizin kullanımına sunulmuştur. Bu projede elde edilen başarılı
sonuçların ve edinilen deneyimlerin, 3B kent modellemesi konusunda yeni projelerin önünü
açacağı değerlendirilmektedir.
KBB 3B Kent Rehberine, belediyenin WEB sayfasından ve http://88.255.225.19:9153/
WEB adresinden ulaşılabilir.
Bu bölümde verilen bilgiler https://docplayer.biz.tr/1662948-Konya-buyuksehirbelediyesi-egik-oblique-goruntu-alimi-3boyutlu-kent-modeli-ve-3-boyutlu-kent-rehberiprojesi.html adresinden alınmıştır.
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Uygulamalar
3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemlerinin 2 boyutlulara göre avantajlarını düşününüz.
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Uygulama Soruları
1.

3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemlerinin 2 boyutlulardan daha avantajlı olan taraflarından 3
tanesini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemlerinin yapım teknikleri ve kullanım alanları
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Bölüm Soruları
1) Konya 3 boyutlu kent rehberi çalışmasında faydalanılan eğik (oblique) görüntüler
projede hangi amaçla kullanılmışlardır?
a)

Uydu görüntüsü ile eşleştirme

b)

Üretilen 3d katı modellerin cephelerinin kaplanması

c)

Yapıların yerlerini tespiti

d)

Önemli yerlerin belirlenmesi

e)

Afet durumunda kullanılacak acil durum boşaltma koridorlarının belirlenmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu kent bilgi sistemi kapsamında oluşturulan 3
boyutlu yapı modellerindeki nesnelerden biri değildir?
a)

Çatı

b)

Cephe

c)

Çatı detayı

d)

Kapı detayı

e)

Cephe detayı

3) Bina kimlik bilgilerinin, belediye tarafından atanmış ve Oracle Spatial veritabanında
tutulan diğer coğrafi katmanlarla ilişkilendirilebilmesi için her bir yapının hangi bilgisinin
girilmiş olması gerekmektedir?
a)

Bina ID numarası

b)

Malik bilgisi

c)

Dış kapı no

d)

Parsel sınırı

e)

İmar durumu
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4) Aşağıdakilerden hangisi 3 Boyutlu Kent Modeli oluşturma ihtiyaçlarından biri
değildir?
a) Yerleşim yeri merkezlerinin sürekli büyümesi
b) Nüfusun ve trafikteki araç sayısının artması
c)Yerel yönetimlerin kent rehberlerinin olmayışı
d) Çarpık kentleşme ve paralelinde kentsel dönüşümün son yıllarda yaygınlaşması
e) Toplum güvenliği

5)3B Kent Modelinin oluşturulması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Sayısal Yükseklik Modeli
b)Binaların 2 boyutlu haritaları ve katsayıları
c) Yollar
d)Altyapı tesisleri
e) Dik ve eğik hava fotoğrafları

6) Aşağıdakilerden hangisi 3B kent Rehberinin kurulması için gerekli işlem
adımlarından biri değildir?
a) Hava fotoğraflarının alınması
b)3 boyutlu altyapı tesislerinin haritasının oluşturulması
c)3 boyutlu bina katı modellerinin oluşturulması
d)Bina çatı ve detayların sayısallaştırılması
e) 3b oyutlu konumsal veri tabanına verilerin aktarılması

7) 3B Kent Rehberi ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a)Solar enerji analizi
b)3 boyutlu vektör haritaların üretilmesi
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c)3b model üzerinden kesit alma
d)Silüet analizi
e)Gölge analizi

8) Aşağıdaki yazılımlardan hangisi 3 boyutlu kent modelinin üretilmesinde kullanılan
yazılımlardan biridir?
a)Surfer
b) ArcScene
c) CitySurf
d) QuantumGIS
e)AutoCADMAP

9) 3B Kent modeli ili ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 3 Boyutlu model üzerinden alan ve mesafe ölçümü yapılabilir.
b) Profil alınabilir.
c)En kısa yol analizi yapılabilir.
d)Görüş analizi yapılabilir.
e)3boyutlu hava fotoğrafları Google Earthe aktarılabilir.
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Cevaplar
1)b
2)d
3)a
4)c
5)d
6)b
7)b
8)c
9)e
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11. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN CBS UYGULAMALARI-4
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Altyapı bilgi sistemlerinin ne olduğu ve yerel yönetimlerce hangi alanlarda
kullanıldığı ile ilgili bilgi verilecektir.
11.2. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Ulaşım Bilgi Sistemleri detaylı bir şekilde
anlatılacaktır ve Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemleri hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Altyapı Bilgi Sistemi nedir, faydaları nelerdir?

2.

Altyapı Yönetim Sistemi nedir?

3.
4.
5.

XML nedir?
Akıllı Ulaşım Sistemi nedir, ne işe yarar?
Ulaşım Bilgi Sistemi nedir, hangi amaçlarla kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Altyapı Bilgi Sistemi

İlgili teknolojiler hakkında Önce teorik daha sonra da
bilgi sahibi olunması
gerçek örnekler üzerinden
anlatım yoluyla konunun
anlaşılması sağlanacaktır.

Ulaşım Bilgi Sistemleri

İlgili teknolojiler hakkında Önce teorik ardından da bir
bilgi sahibi olunması
yerel yönetimin uygulaması
üzerinden
pratik
bilgi
verilerek örnekler üzerinden
anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Altyapı Bilgi Sistemi
Altyapı Yönetim Sistemi
XML
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Giriş
Bu bölümde, CBS nin önemli bir uygulama alanı olan Altyapı Bilgi Sistemleri
incelenecektir. Bir yerel yönetim tarafından içme suyu, yağmur suyu, pis su, telekomünikasyon,
doğalgaz, elektrik vb. altyapıların aynı sistemde nasıl bir arada yönetildiği ve ne gibi faydalar
sağladığına dair bilgiler verilecektir. Bu bölümde anlatılan bilgiler http://www.uniyaz.com/wp-content/uploads/2015/pdf/AltyapiBilgi_Sistemi_Modelleme_4.pdf
adresinden
elde edilmiştir.
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11.1. Altyapı Bilgi Sistemi
Bir CBS uygulaması olan Altyapı Bilgi Sistemleri (ABS); içme suyu, atık su, yağmur
suyu, doğalgaz, telekomünikasyon, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara ait üstyapı tesisleri
arasındaki ilişkileri irdeleyen konumsal bir bilgi sistemi olarak tarif edilebilir (INTERGIS,
2012).
ABS, KBS nin bir alt koludur. Yerel yönetimler için kentte mevcut olan içme suyu,
kanalizasyon, yağmur suyu şebekelerine ait grafik ve grafik olmayan verilerin belli bir düzen
içerisinde depolanması, güncelliğinin sağlanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu sistem ile mevcut şebekelere ait güncel bilgiler üzerinden gerekli konumsal analiz ve
sorgulamaların yapılması ve istatistikî raporların alınabilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede yerel
yönetimlerin bu alanda eksiklerinin belirlenmesi, bu eksiklerin giderilebilmesi için gerekli
yatırım planlarının oluşturulabilecektir. Bunlara bağlı olarak yapılacak çalışmalar ile Yerel
Yönetimlerin hizmet kalitesinde artış meydana gelecektir. Bu konunun detaylarına girilmeden
önce, bu tip çalışmalarda sıkça kullanılan XML veri formatının anlaşılması gerekmektedir.

11.1.1. XML Nedir?
Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin girdiği her alanda yer alan XML (eXtensible
Markup Language) teknolojisi CBS ve özellikle alt yapı yönetim sistemi üzerinde
kullanılmaktadır. Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium)
organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML,
kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat
ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içerisinde
standardize edebilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir
(UNIVERSAL, 2010).
XML ve HTML arasındaki en belirgin fark XML’ in verinin kendisiyle ilgilenmesi
HTML’ in ise verinin sunumuyla ilgilenmesidir. Buna bağlı olarak HTML dokümanları veriye
ilişkin şekillendirme bilgilerini içerirken XML dokümanları ise verinin tanım bilgilerini
içermektedir. XML’ in tasarım amaçlarından biri de verinin taşınmasıdır. Bahsedilen bu
özellikleri incelendiğinde XML’ in pek çok önemli işlevi yerine getirdiği görülmektedir. Çok
farklı tipteki verileri orijinal formatlarında tek bir havuzda tutabilen XML; bilgiye hızlı, kolay
ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme 1imkânı sunar.
Günlük yaşantımızda kullanmakta olduğumuz verilerin %80'ini oluşturan ve
"unstructured" olma özellikleri nedeniyle kendi bulundukları medya dışında veri özelliklerini
koruyamayan (kelime işlem, elektronik tablo çıktıları, PDF dokümanları, ses, resim vb.) farklı
tipteki verilerin, oryantasyona gerek duymadan hiyerarşik bir yapıda kullanılabilmelerine
olanak vermekte ve bu verilerin hızlı bir şekilde sorgulanabilmelerini sağlamaktadır. Öncelikle
veri transferinin kolaylaşmasını ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML,
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içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayırır. Bu özelliği ile de HTML' den farklılaşır. Kısaca
XML tarifleri şu şekildedir;
•
•
•
•
•
•
•
•

XML bir belgenin yapısını ve görünümünü tanımlamak için kullanılan uluslararası bir
standarttır.
XML (Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) yapılandırılmış
belge ve verilerin evrensel formatıdır.
XML metin tabanlı işaretleme dilidir ve veri alış verişinde kullanılan bir standarttır.
XML bilginin yapısını tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
XML bilgiyi tanımlayan ve webde bilgi alış verişi için kullanılan standart bir biçimdir.
XML işaretleme dillerini tanımlayan bir meta dilidir.
XML verinin yapılandırılması ve tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.
XML herhangi bir verinin biçimlenmesi, tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir

Yukarıdaki tanımlar birbirine benzemektedir. Bazı kelimeler veri, tanımlama, standart
vb. gibi çok fazla kullanılmış. Tanımlardaki bir farklılık XML' in hem bir teknoloji hem de bir
dil olmasından doğmaktadır. Bazı tanımlar sadece XML teknolojisini tanımlarken bazıları dil
olarak XML'i tanımlamışlardır.
Bütün bu tanımlardan şu sonuçlar çıkarılabilir;
•
•
•
•
•

XML hem bir teknolojidir hem de bir dildir.
XML dil olarak işaretleme dilleri oluşturmaya yaramaktadır.
XML verileri tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
XML verileri tanımlamak için bir standart oluşturmak için oluşturulmuştur.
XML verileri standart bir şekilde tanımladığından web üzerinde veya her hangi iki
program arasında veri alış verişini kolaylaştırmaktadır.
Markup Dili Ne Demektir?

XML dil olarak işaretlme dili oluşturmaya yaramaktadır. Markup dillerine örnek olarak
HTML, WML vb. verilebilmektedir. Bu dillerde veriler bazı işaretlerle (etiket) işaretlenirler.
Örneğin bir HTML kodunda bir başlık yazısı <h1> etiketi ile işaretlenir. Sonuç olarak bir
belgedeki verileri işaretlemeye yarayan dillere markup dilleri denir.

XML Neden Önemlidir?
XML verilerin transferi, depolanması, sorgulanması ve yönetiminde; veriye içerik
değeri katması, ihtiyaç duyduğumuz sistemi oluşturabilme esnekliği sunması, dağınık verilerin
kümelenmesi, karşılaştırma yapma kolaylığı, farklı veri formatlarını ve dilleri destekleyebiliyor
olması ve tüm sistemlerle çalışabilme özelliğiyle bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğumuz veri
standardıdır. Veri öbekleri XML' le "bilgi" ye dönüşür. XML, değişik veri, kavram ve
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içeriklerin tanımlanması ve temsil edilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle XML
farklı alanlarda uygulama verilerinin tanımlanması ve taşınması için üretici, dil ve platformdan
bağımsız stratejik bir araç olarak hızla yaygınlaşmaktadır.
Örneğin, arama motorları HTML kullanarak sadece aranan kelimenin, içinde yazı olarak
geçtiği sayfaları bulabilir; oysa XML yaygın kullanılmaya başlanınca sadece aradığımız şeyin
gerçek içeriğiyle ilgili sayfalara çok hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Kurumsal
bilginin dönemsel olarak şekil ve yapı değiştirme (Word, Excel, PDF vb.) zorunluluğunun
önüne geçebilmek zordur. Ama asıl zorluk, bilgiyi elektronik olarak kurum içi ve kurum dışında
etkin bir şekilde paylaşabilmektir. Eğer 'bilgi', kurumsal başarının en büyük enstrümanı ise,
onun korunması ve evrensel, standart ortamlarda paylaşılması, kurumların sürekliliği için de
XML tercihini haklı çıkartmaktadır.
XML geleceğin veri paylaşım ve depolama dili olarak e-devlet çalışmalarında da önce
çıkmaya başlamaktadır. XML kullanıyor olmak için kullanıcıların dil bilmesine ya da kelime
ezberlemesine gerek duyulmamaktadır. Bunun yanında kural olarak tanımlanacak konuda
oldukça azdır. Tamamen metin tabanlı olduğu için basit anlamda bir kelime işlemci bile yeterli
olabilmektedir. XML diğer yapılara göre oldukça hızlı çalışmaktadır. Bunun nedeni çalışma
içinde yer alan her şeyin içinde tanımlanmış olmasıdır. Hatta XML veri tabanından da hızlı
çalışabilmektedir. Bu yüzden güncel tüm veri tabanı yazılımları veri tipi olarak XML’ i
desteklemektedir.
Universal Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen ve u.AYS olarak adlandırılan altyapı
yönetim sistemi ESRI teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. ESRI kendisine ait ürünler üzerinde
yeni uygulama geliştirmek isteyen kuruluşlar için endüstriyel dil bağlamında Java, .NET ve
Piton dillerinde sunmaktadır. Bu diller taban ürün olan ve ArcGIS üzerinde yeni uygulama
geliştirmek için her ne kadar kullanılsa da üretim süreci pahalıya mal olmakta ve her değişen
versiyon ile birlikte birçok kod işe yaramaz hale gelebilmektedir. ESRI tarafından üretilen
endüstriyel ArcGIS ürünleri üzerinde altyapıya yönelik olarak geliştirilen bir uygulama
bulunmamaktadır.
Dünyada birçok kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan bu uygulamalar arasında en
başarılılar arasında yer alan ve Türkiye şartları için son derece uygun olan GEONIS ürünleri
yukarıda kısaca özellikleri ve avantajları verilen XML yapısı üzerinde geliştirilmiş ve başarı ile
birçok ülkede uygulama alanı bulmuştur. u.AYS içinde yer alan GEONIS ürünü kullanan
kuruluşlar ürün geliştirilmesi için gerekli birçok maliyetten tasarruf sağlayarak uzun süreler için
kullanabilecekleri ve güncel tutabilecekleri kendilerine has altyapı çözümleri üretmeyi
sürdürmektedirler. Universal Bilgi teknolojileri kurumların ihtiyaçları olan açık kod ve tasarım
imkânını sunmak amacı ile XML yapısının kullanımına büyük önem vermektedir.
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11.1.2. Altyapı Yönetim Sistemi
AYS; içme suyu, atık su, doğalgaz, haberleşme, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara
ait üst yapılar arasındaki ilişkileri içeren konumsal bir bilgi sistemidir (UNIVERSAL, 2010).
Altyapı sistemlerinin iyi yönetilmesi ve diğer sistemler ile bütünleşik bir yapıda çalışıyor
olması günümüzde son derece önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde farklı firmalar
farklı çözümler üretmişlerdir. Bunların en yaygın kullanılanlarından birisi u.AYS olarak
adlandırılan Universal Altyapı Yönetim Sistemidir. Bu, ESRI teknolojisi üzerine inşa edilmiş
etkin ve hızlı bir sistemdir. Esnek XML yapısına sahip olduğundan dolayı modüler olarak
herhangi bir yerel yönetim için uygun hale getirilmesi uzun sürmemektedir. Herhangi bir
belediyenin sahip olduğu altyapı verilerinin CBS tabanlı AYS ye dönüştürülmesi için izlenecek
adımlar genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.
1.
CAD Yapısındaki Verilerin CBS Ortamına Aktarılması:
CAD dosyaları Veri tabanı modeli konumsal bilgiye grafik özellikleri olan ve katman
şeklinde kurulu elektronik çizim olarak davranmaktadır ve CAD yazılımında, önemli olan
hatlardır, yani bilgi çizimin kendisidir. Ancak durum CBS tabanlı AYS için farklıdır. Ancak
CBS tabanlı AYS’ de bir çizim veri tabanındaki verilerin gösterimidir. Bundan dolayı CAD
verilerin AYS yapısı içine bütünüyle taşınması AYS işlemlerinin başlıca kalemlerinden birini
teşkil etmektedir. Veri dönüşümü için öncelikli olarak veri tabanı yapısına sahip olan ve su
şebekesine ait hidrolojik yapının tutulduğu dosya formatlarından biri, personel geodatabase
hızlı kullanımı ve veri üretimi açısından tercih edilmektedir.
İlk işlem sırasını ESRI araçları yardımı ile Geodatabase yapısını Microsoft Access,
Oracle ya da MS-SQL Server gibi ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde
oluşturulmasıdır. Oluşturulan veri tabanı içinde altyapı bilgilerini gruplandırabilecek veri grup
yapısı (dataset) inşa edilmektedir. Bu veri grupları oluşturulurken projenin sahip olduğu
koordinat sistemi (konuma dayalı olarak belirlenmektedir) beraberinde tanımlanmaktadır.
Oluşturulan veri kümeleri içerisine CAD ortamında tek katmanda bulunan veriler kendi
içerisinde nokta(vana, vb.), çizgi (boru hattı, vb.), alan (bina, vb.), yazı (çap bilgisinin ek olarak
ekrana da yazı olarak eklenmesi gibi) personel geodatabase ortamına taşınmaktadır.
Oluşturulan veri yapısı ilişkisel veri tabanı için SDE ortamına aktarılarak çoklu kullanıcı
erişimine yönelikte yapılandırılmaktadır. Kullanıcılar SDE ortamında yetkileri dâhilinde
düzenleme, sorgulama ve görüntüleme yapabilmektedirler.
u.AYS ortamında kurumlar veri tabanları tarafından sağlanan güvenlik, rol,
yetkilendirme seviyesi ve buna benzer ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (İVTYS)
avantajlarını olduğu gibi kullanabilmektedir. Sistem endüstriyel standartlara sahip tüm İVTYS
uyumlu olarak çalışabilmektedir. Yukarı da bahsi geçen açıklamalara örnek oluşturulması
açısından grafiksel olarak gösterim yapılacaktır. Örnek olarak bir su borusu hattının veri
tabanına aktarılması anlatılacaktır.
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Şekil 11.1. Boş katmana veri yükleme
Öncelikle oluşturulan boş katman içerisinde, import edilecek olan su boruları hakkında
hangi bilgiler tutulacaksa o bilgilerin girileceği kolonlar oluşturulur. Her bir kolona girilecek
veri tipi ne ise (sayı, yazı, tarih vs.) ona göre format daha en baştan bu aşamada belirlenmelidir.

Şekil 11.2. Veri Kümeleri Tanımlama
Koordinat bilgisine sahip olması gereken veri yapıları tanımlandıktan sonra örneğin
çizgi(su boru hattı gibi) verisi içerisine CAD verisinin aktarılması gerekmektedir. Bunun için
ise Şekil 11.3’teki gibi veri yükleme olarak adlandırılan seçeneği CAD verisi üzerinde
kullandığımızda, hem grafik hem de sözel bilgiler ve yeni alanları ile birlikte veri tabanında
(ArcSDE) yeni uzantısı ile oluşturulmuş olmaktadır. Konumsal Veri tabanı Sunucusu olan
ESRI ArcSDE üzerinde kullanıcılar aynı veri üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilmekte, ayrıca
çalışma alanı ile alakalı arşivlenmiş eski verilere ulaşabilmekte ve kullanabilmektedir.
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Şekil 11.3. CAD verisini veri tabanına yükleme
2.

Koordinat Değerlerini İçeren Metin Tabanlı (TXT, ASCII vb.) Dosyaların
Sisteme Aktarılması:
u.AYS ile sahip olduğumuz koordinat dosyalarını kolay bir biçimde sisteme
bütünleştirmemiz mümkündür. Şekil 11.4’te verildiği gibi tüm vanaları içeren TXT uzantılı
dosya içerisinde bulunan verileri sisteme yükleyerek tüm vanaları veri tabanına aktarım
işleminin bir gösterimi yapılmaktadır. Tüm CAD verileri bu yöntemlerle ilgili alanları ile
birlikte veri tabanında kayıt altına alınmaktadır. Bundan sonraki aşama bu verilerin u.AYS
içerisinde isteğe bağlı olarak düzenlenmesi ve sorgulanabilir hale getirilmesidir.

Şekil 11.4. Koordinat Dosyası ile Nesnelerin Veri Tabanına Aktarılması
3.

Geodatabase Formatına Dönüştürülmüş verilerin u.AYS ortamına aktarılması
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u.AYS’ nin XML ile tasarlanmış yapısı sayesinde, kurumsal ihtiyaçları programlama
bilgisi gerektirmeksizin ihtiyaçlar kolayca tasarlanıp uygulanabilmektedir. Standart ekranlar
üzerinde kurumun istekleri doğrultusunda gelişen tüm istekler uyarlanabilmektedir. Bilgi giriş
ekranları ve veri üzerinde değişikliklere başlamadan önce yapılması gereken temel işlerden biri
CAD‘den dönüştürülen verinin topolojik olarak kontrol edilmesidir. Yine u.AYS içerisinde
XML kullanılarak tasarlanmış topolojik kurallar ve sorgulamalar mevcuttur. Bu kontrolü
yapmak sadece birkaç araç kontrolü ile mümkündür. Topolojik olarak birbirinden kopuk hatları
bu kurallar ile belirlenmektedir. Şekil 11.5’te sisteme aktarılan verinin topolojik olarak kontrolü
görülmektedir.

Şekil 11.5. Üzerinde Topoloji Kuralı Çalıştırılmış Veri
Birbirine bağlı olması gerektiği halde kopuk olan veriler ilişkilendirildikten sonra
yapılan topolojik kontrol Şekil 11.6’da olduğu gibidir.

4.

Şekil 11.6. Kontrol ve Düzenlemeler Yapıldıktan Sonraki Topoloji
Arayüz Tasarımı:
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Veri tabanına aktarılan CAD verilerinin bilgilerinin girilmesi, sistemin
görüntülenebilmesi ve kullanılabilmesi için kullanıcı dostu bir ara yüze ihtiyaç bulunmaktadır.
U.AYS standart ekranından örnek görüntüler aşağıda verilmiştir.

Şekil 11.7. Su Hattı/Vana Standart Bilgi Ekranı

Şekil 11.8. Su Hattı Bilgi Ekranı
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Şekil 11.9. Donatı bilgi ekranı
Diğer çok önemli bir fonksiyonda sisteme girilen verileri ekrana yazı olarak eklemektir.
Genellikle projelerde veri aktarımında gerekli olan alanlar ekrana istenilen yere istenilen açı ile
eklenmek istenilir. u.AYS ile bunu kolayca sağlar. Şekil 11.10 da görüldüğü gibi boru hattına
çapı ile ilgili bilgi yazı olarak da eklenmiştir.

Şekil 11.10. Nesneye ait herhangi bir öznitelik verisinin ekrana yazı olarak eklenmesi

5.

Yapıların Sisteme Eklenmesi:
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Altyapı bilgileri aktarıldıktan sonra hâlihazır haritalardan üretilen veriler de sisteme
bütünleştirilmektedir. Aşağıdaki şekilde bu çalışmaya yönelik örnek bulunmaktadır.

Şekil 11.11. Altyapı verileri ve hâlihazır veriler
Ekran tasarımları ve veri girişleri tamamlandıktan sonraki aşama sorgulama ve analiz
ekranlarının tasarımı olarak devam etmektedir. Burada hemen belirtmekte fayda var sorgu ve
analizler veri tabanına açılan alan bazında ve istenen birebir ve çapraz sorgular için
üretilebilmektedir. Sorgulama ve analiz önünde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
6.

Verilerin Sorgulanması ve Analizleri:

Sistemin XML ile tasarlanmış yapısı sayesinde tüm sorgulamalar analizler kurum ihtiyaçlarına
göre düzenlenebilmektedir. Kullanıcı XML editörü kullanarak bilgi ekranlarında olduğu gibi
sorgulama ekranlarını ve içeriklerini tasarlayabilmektedir. Örneğin aşağıdaki şekilde ilk olarak
borular “çap bilgisi ve malzeme bilgisine” göre sorgulanmıştır.
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Şekil 11.12. Çap ve Malzeme Türüne Göre Borular
Bu sorguya fonksiyon, döşeme yılı ve regülatör numarasına göre koşullarını eklemek
için yine XML içerisine yeni satırlar eklememiz yeterli olacaktır. Şekil 11.13’te XML
dosyasını Şekil 11.14’te ise sorgunun son hali görüntülenmektedir.

Şekil 11.13. Sorguda Yapılan değişikliklere ait XML satırları
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Şekil 11.14. Çap ve malzemeye ek olarak fonksiyon, döşeme yılı ve reg. no eklenmiş sorgu
7.

Standart Bazlı Analizler:

Kapalı vanalar arasında kalan hatların belirlenmesi için “kapalı vanaya kadar boyama”
seçeneğinin seçilmesi yeterli olacak ve hat işaretlendiğinde kapalı vana aralığında etkilenecek
hatların Şekil 11.15’te olduğu gibi istenilen renkte boyayacaktır. Yine XML yapısından bu
rengi dahi değiştirmek tamamen kullanıcı istediğine bağlıdır.

Şekil 11.15. Kapalı vanalara kadar renklendirme analizi
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Hat üzerinde vanaları kapattığımızda etkilenecek olan binaları ve bu binaların listesini
almak istendiğinde ise diğer bir topolojik analiz olan bina seçimi kullanmamız gerekmektedir.
Şekil 11.16’da bu kuralın çalıştırılmış görüntüsü mevcuttur.

Şekil 11.16. Bağlanmış olan bina bağlantılarının seçimi

11.2. Altyapı Bilgi Sisteminin Faydaları
Bir altyapı yönetim sisteminin güçlü olabilmesi için çok iyi kurgulanan topolojik ne
network modelleme üzerinde çalışması gerekmektedir. u.AYS’nin de en güçlü olduğu
yönlerden birisi sistemin üzerinde çalıştığı kusursuz modeldir. Bu model sayesinde sistem
üzerinden alınacak raporlar, yapılacak analizler ve veri paylaşımları karar vericilere tartışmasız
doğru ve şüpheye yer vermeyecek sonuçlar üretecektir. Bu sayede yöneticiler;
•
•
•
•
•

Yapılacak olan yeni yatırım yerlerini belirleyebilecektir.
Potansiyel müşterileri raporlayabilecektir.
Tüketim analizlerini yapabilecektir.
Konumsal tematik haritalar üretebilecektir.
Bir kişi veya gruba iş emri gönderebilecektir.

Sistemin dayandığı ESRI teknolojisi entegrasyona ve bütünleşmeye olanak sağlayan öncü
bir CBS teknolojisidir. Bu sayede dünyada da birçok örneğini görebileceğimiz SAP, SCADA
ve mobil uygulama entegrasyonları açısından kurumlara çok zengin ürün yelpazesinde
çözümler sunulmaktadır. Özellikle SCADA entegrasyonları ile kayıp ve kaçak konularında
etkin bir takip sağlanabilmektedir. Bu analizler raporlanmakta ve yönetici ekranlarından da
online olarak sunulmaktadır.
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u.AYS, hem konumsal verilerini hem de sözel verilerini aynı veri tabanı üzerinde
saklayabilmektedir. Bunun için herhangi bir teknoloji kısıtlaması yoktur ve dünyada kabul
görmüş Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, DB2 gibi veri tabanı yazılımları
kullanılabilmektedir. Verilerinizi veri tabanında tutmanın size sağlayacağı faydalar şu şekilde
özetlenebilir:
• Çoklu kullanıcı desteği: Aynı anda aynı veriye birden çok kullanıcının bağlanması,
sorgulama yapması ve veriyi güncellemesi (editleyebilmesi) sağlanır.
• Kullanıcı bazlı yetkilendirme: Sisteme bağlanacak her kullanıcıya görme, değiştirme,
güncelleme vb. yetkiler verilir. Bu sayede veriyi sadece görmesi gereken kişilerin
görmesi ve değiştirmesi gereken kişilerin değiştirmesi sağlanır.
• Veri kaybını önleme: Tüm verileriniz aynı veri tabanında olacağında veri kaybı gibi
bir endişe olmaz. Düzenli olarak alınan sistem yedekleri ile istenildiğinde rahatlıkla
geri dönüş sağlanır.
• Versiyonlama ve tarihsel değişim takibi: Kullanıcılar farklı versiyonlarda çalışarak
asıl verinin kendisine müdahale etmeden yine aynı veri tabanı üzerinde eskiz
çalışmalar yapabilir. Çalışma tamamlandığında kendi verilerini asıl veri kümesinin
olduğu versiyona aktarabilir ve sistem yöneticisinin onayı ile de bu veriler tüm
kullanıcılara açılır.

Şekil 11.17. VTYS üzerinde çalışan konumsal ürün ailesi (UNIVERSAL, 2010)
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Uygulamalar
Bir sokakta kazı yapılmadan önce altyapıya yönelik hangi kontrollerin yapılması ve
hangi tür verilere ulaşılması gerektiği konusunda düşününüz.

328

Uygulama Soruları
Bir sokakta kazı yapılmadan önce altyapıya yönelik hangi bilgilere ulaşılması
gerektiği konusunda 5 örnek yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir şehrin altında kablolardan ve borulardan oluşan büyük bir ağ vardır. Bu ağın doğru
yönetimi, verilecek hizmetler açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bütün altyapı türleri
CBS tabanlı ve koordinatlı bir bilgi sistemi içinde entegre olarak değerlendirilmeli ve yeni
projeler bu sisteme göre tasarlanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi altyapı bilgi sisteminin yöneticilere sağladığı faydalardan
biri olamaz?
a)

Yapılacak olan yeni yatırım yerlerinin belirlenmesi

b)

Konumsal tematik haritaların üretilmesi

c)

Tüketim analizlerinin yapılabilmesi

d)

Hangi dairenin aylık ne kadar fatura ödeyeceğinin önceden bilinmesi

e)

Potansiyel müşterilerin raporlanabilmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi verileri veritabanında tutmanın sağlayacağı faydalardan biri
değildir?
a)

Versiyonlama ve tarihsel değişim takibi

b)

Çoklu kullanıcı desteği

c)

Tematik haritaları daha kolay renklendirme desteği

d)

Kullanıcı bazlı yetkilendirme

e)

Veri kaybını önleme

3) XML kısaltmasının açılımı nedir?
a)

Extended Marking Language

b)

Extensible Modeling Language

c)

Extra Markup Language

d)

Extensible Markup Language

e)

Extended Modeling Language

4)Aşağıdakilerden hangisi Altyapı Bilgi Sistemleri kapsamında düşünülemez?
a) İçme suyu
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b) Doğalgaz
c) yeraltı su kaynakları
d)telekominikasyon
e)Elektrik

5)Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) KBS nin bir alt koludur.
b) Altyapı sistemlerine ait bilgiler depolanır.
c) Altyapı sistemlerine ait veriler üzerinden konumsal analiz yapılabilir.
d) Konumsal bilgi sistemi değildir.
e) Altyapı sistemlerine ait istatistiki raporlar alınabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi XML in özelliklerinden biri değildir?
a) Bir belgenin yapısını ve görünümünü tanımlamak için kullanılan uluslararası bir
standarttır.
b) Yapılandırılmış belge ve verilerin evrensel formatıdır.
c) Metin tabanlı işaretleme dilidir ve veri alış verişinde kullanılan bir standarttır.
d) XML bilginin web kaynaklarında gösterimi için kullanılan bir teknolojidir.
e) XML bilgiyi tanımlayan ve webde bilgi alış verişi için kullanılan standart bir
biçimdir.

7)Kısaltması u.AYS olarak verilen ifadenin açılımı nedir?
a) Ulusal Altyapı Yönetim Sistemi
b) Universal Altyapı Yönetim Sistemi
c) Ulusal Atık su Yönetimi Sistemi
d)Universal Akıllı Yönetim Sistemi
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e) Ulusal Akıllı Yerel yönetim Sistemi

8) Aşağıdakilerden hangisi Altyapı Bilgi Sisteminin yöneticiler için faydalarından biri
değildir?
a) Yeni yatırım yerlerini belirleyebilecektir.
b) Potansiyel müşterileri raporlayabilecektir.
c) Tüketim analizlerini yapabilecektir.
d) bütün yerel yönetimlerle altlık haritaları paylaşabilecektir.
e) Bir kişi veya gruba iş emri gönderebilecektir.

9)Altyapı Bilgi Sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İçmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, doğalgaz şebekelerine ait veriler depolanır.
b) Yazılı dökümanlar ve veriler dijital ortamdadır.
c) Türkiyede bütün belediyeler tarafından kurulmuştur.
d) Acil durum yönetiminde önemli bir etkendir.
e) Altyapı problemlerinin çözülmesini sağlar.

10)Aşağıdakilerden hangisi Altyapı Bilgi Sisteminin amaçlarından biri olamaz?
a) Belediye sınırları içindeki içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını sağlamak
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanıp uzaklaştırılmasını sağlamak
c) Gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek, tesislerin
bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak
d) Doğal gaz boru hatlarının geçirilmesi ve bakım onarımlarını yapmak
e) Su kaynaklarını korumak, kirlenmesini önleyecek her türlü teknik, idari ve hukuki
tedbirleri almak,
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Cevaplar
1)d
2)c
3)d
4)c
5)e
6)d
7)b
8)d
9)c
10)d
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11. TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLERİN CBS UYGULAMALARI - 5
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Ulaşım Bilgi Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Akıllı Ulaşım Sistemi nedir, ne işe yarar?
Ulaşım Bilgi Sistemi nedir, hangi amaçlarla kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ulaşım
Sistemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Önce teorik ardından da
bir yerel yönetimin uygulaması
Bilgi
İlgili teknolojiler hakkında
üzerinden pratik bilgi verilerek
bilgi sahibi olunması
örnek
üzerinde
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

CBS
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Ulaşım Bilgi Sistemleri
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Giriş
Bu bölümde, CBS nin gerçek hayata doğrudan katkısı olan ve vatandaşların yaşam
kalitesini artıran önemli uygulamalarından biri, Ulaşım Bilgi Sistemleri incelenecektir. Fakat
öncelikle bu sistemin altyapısını oluşturan Akıllı Ulaşım Sistemleri ele alınacaktır.
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12.1. Akıllı Ulaşım Sistemleri
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin
arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanımı, hareketliliğin arttırılması, enerjiyi
verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması
gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı, araç, altyapı ve merkez arasında çok yönlü
veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemlerdir.
Ulaşım; medeniyetin en önemli göstergelerinden bir tanesi ve bugünkü şehirleşmelerin
en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bir arada yaşayan toplumlar, ulaşım olanaklarının
artmasıyla beraber farklı gruplara bölünmüş ve yayılma süreci hızlanmıştır. Türkiye, bugün
hem şehirlerarası hem de kent içi ulaşım konusunda son derece gelişmiş bir ülke konumundadır.
Hizmet noktasına gelindiğinde ise vatandaşlar tarafından ulaşımdan beklenen en önemli
kriterler kalite ve düşük maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Vaktinde hareket eden,
erişilebilir, herkese fırsat eşitliği veren, sadece ana yollara değil ara sokaklara kadar hizmet
veren, zaman tasarrufu sağlayan veyahut da zaman kaybını engelleyen ve daha birçok nitelikleri
sayılabilir bir sistem olmalıdır. Ayrıca, hem çevreye hem de topluma olan maliyeti en aza
indirilebilmiş bir sistem olmalıdır. Bu maliyet hem maddi açıdan hem de zaman açısından
düşünülmelidir.
Peki, bu sistemin oluşabilmesi için gerekli bileşenler nelerdir? İlk önce bilgiye
erişebilmek lazımdır, bilgi sahibi olabilmek lazımdır. Sonra ulaşım sistemine erişebilmek
gerekir, ulaşım sistemleri arasında transfer kolaylığı olabilmelidir. Ulaşım sisteminin kendisi
rahat olmalıdır, emniyetli olmalıdır, hızlı olmalıdır, seri bir şekilde ulaşımı sağlamalıdır.
Herkesi kucaklayıcı bir sistem olması gerekmektedir (Nahum, 2012). Bütün bunları sağlayacak
altyapı ise ancak bir akıllı ulaşım sistemi ile mümkündür. Bu sayede hem yöneticiler tüm toplu
taşıma sistemlerini bir arada değerlendirme ve optimize etme imkânı bulabilirler, hem de
vatandaşlar seyahatlerini en yüksek kaliteyle ve en düşük maliyetle yapabilme şansını
yakalayabilirler.
Günümüzde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), bilgisayar, iletişim ve elektronik gibi
gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan,
ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok
işletme, kontrol ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik hizmet veren sistemlerin ortak
adıdır. Kavramın adında geçen ‘akıllı’ terimi, bu sistemlerde var olan fonksiyonların, bellek,
iletişim, bilgi analiz yeteneği ve adapte olabilme davranışının yanı sıra duyarlı bazı özelliklere
sahip olmaları sebebi ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan insan ve eşyaların bir yerden bir yere
taşınmasını sağlayan teknolojik ve kurumsal bazdaki tüm ulaştırma sitemlerinin entegrasyonu
da akıllı ulaştırma sistemi kavramının içinde değerlendirilmektedir (Yardım & Akyıldız, 2005).
Başlangıçta AUS, otoyollardaki işletim problemlerini çözmeye ve hizmet kalitesini
yükseltmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Ancak zaman içinde farklı ulaştırma türlerini içine
alan çalışmalarla zengin bir uygulama alanı oluşmuştur. Kent içi yaya ve sürücü bilgilendirme
sistemleri, havaalanı, metro ve liman bilgilendirme sistemleri zaman içinde adapte edilmiş
uygulamalardır. Genel olarak konuya bakıldığında aşağıda kısaca tanıtılacak sistemler ve
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kullanım alanları dikkati çekmektedir. Bu sistemler birbirinden soyutlanmış değillerdir.
Kullanım yeri ve ihtiyaçlara göre tanımlanan hiyerarşi içinde, sürekli bir interaktif etkileşim
ilişkisine sahiptirler.
Otoyol yönetimi:
Bir otoyol sistemi üzerindeki trafik şartlarını izlemek ve trafik akımının maruz kaldığı
tekrarlı/tekrarsız engelleri belirlemek için, en uygun yönetim stratejileri ve bilgi yayma
yöntemlerinin (VMS, HAR ve IVS gibi) kullanılmasıyla seyahat edenlere gerçek zamanlı yol
bilgilerinin temini otoyol yönetimi ile sağlanır. Otoyol Yönetimi Merkezleri aracılığıyla ilgili
personel, trafik şartlarını elektronik olarak izler, bunlara müdahale etme stratejilerini devreye
sokar, acil durum müdahalesi ve olay yönetimi ekiplerini koordine ederek problemleri çözer.
Kapalı devre televizyonlar ve bir dizi sensör (Mesela indüksiyon yapan kapalı devreler,
manyetometreler, mikrodalga radarı, ultrason, kızılötesi, video görüntüsü işleme, otomatik taşıt
tanıma (AVI) ve pasif akustik aygıtlar) gerçek zamanlı olarak otoyol durumunu elektronik
ortamda izlemek için kullanılabilir.
Otoyol yönetimi konusundaki önemli bir odak noktası, taşıtları otomatik olarak kontrol
eden, özel donanımlı Otomatik Otoyol Sistemi (OOS) çalışmalarıdır. Bu sistemde taşıtların
seyirleri, frenlemeleri, birbirini takip durumları sürücü tarafından değil, sistem tarafından
kontrol edilmektedir. OOS’de yollar ve araçlar otomatik kontrole imkân sağlayan özel
sensörlere bilgisayarlara ve iletişim ağlarına sahiptir. Bu tür bir yolda seyahat edebilmek için
özel donanımlı bu taşıtların özel olarak tasarlanmış şeritler üzerinde ilerlemeleri sağlanır ve
taşıtın kontrolü daha sonra sistem tarafından denetlenir.
Akıllı yol ve taşıt teknolojisi, bugünün trafik problemlerine son derece iyi çözümler
getirmektedir. Otomatik otoyollar güvenliği, konforu ve tüm kalite bileşenlerini arttırma
konusunda geniş fırsatlar içermektedir. Araştırma ve deneme çalışmaları; varış zamanının
tahmini, mevcut yolların daha verimli kullanımı, enerji tasarrufu, trafik kazalarında, seyahat
süresinde ve trafik sıkışıklığında, negatif çevre çıktılarında azalma gibi başarılı sonuçlara
ulaşıldığını göstermiştir. Nitekim OOS kullanılan bir yolda trafik hacmi kötü hava koşullarında
bile 2-3 katına çıkarılabilmektedir. Bunun mümkün olmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir:
•

Yolda hızlanma, yavaşlama veya dalgalanma gibi olayların etkilerini düzgün sürüş
performansı sağlayarak azaltmaktadır.

•

İnsani etkilerden dolayı oluşan trafik akım değişimlerini azaltmaktadır.

•

Tümüyle otomatik kontrol sayesinde mümkün olan daha sıkı işletme toleranslarının
kullanarak trafik yoğunluğunu güvenli bir şekilde arttırmaktadır.

•

Çok yoğun trafikte giriş ve çıkışları kontrol ederek otoyoldaki trafiğin optimum hız ve
aralıklarla ilerlemesine imkan sağlamaktadır.
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Olay yönetimi:
Olay yönetimi, genellikle otoyol yönetimi tarafından sağlanan izleme, trafik kontrol
stratejileri ve seyahat bilgi kaynaklarından faydalanmak için tamamen entegre edilmiş bir
sistemdir. Trafik kazalarını, hasarlı araçları, enkazları, otoyol ve belli başlı anayollardaki diğer
tekrarlanmayan akış engellerini hızlı bir şekilde belirleyip, kaldırmak için organizasyon ve
faaliyetler yapar. Bu sistemde yollar hızlı bir şekilde temizlenip normal akış seviyesine getirilir.
Bir yandan ilgili kuruluşların ihtiyaç ve sorumlulukları karşılanırken bir yandan da seyahat
edenlerin moral bozuklukları ve gecikmeleri asgariye indirilir. Olay yönetimi sistemi, otoyol
yönetimi sisteminin teknik altyapısındaki tüm bileşenlerden yararlanır.
Arter yönetimi:
Kent içi ulaşım ağının özellikle de ana yolların, trafik sinyal zamanlarının düzenlenmesi,
koordine edilmesi ve kontrolü amacıyla kurulan sistemlerdir. Gerçek zamanlı sinyalizasyon
kontrolü, toplu taşıma ve acil durum araçlarına duyarlı sinyal zamanlarının düzenlenmesi de
arter yönetimi ile yapılır. Sinyalizasyonun kontrolü her bir arterdeki kavşaklar için sinyal
devresi zamanı miktarını ayarlama ve talepteki değişikliklere uygun operasyonu koordine etme
yeteneği sağlar. Sinyalizasyon düzenleri, önceden belirlenmiş ‘zirve saat’ veya ‘özel durum’
planlarına karşılık olarak uygulandığı gibi çeşitli simülasyon algoritmaları kullanmak suretiyle
gerçek zamanlı trafik koşullarına karşılık olarak da uygulanabilir. Koordinasyon, zaman-tabanlı
ve kablolu ara bağlantı yöntemleri de dâhil olmak üzere bir dizi teknik araçla sağlanabilir. Bu
işler için genelde kurumlar arasında sıkı ve hızlı bir veri paylaşımı süreci işletilir.

Elektronik geçiş ücreti toplama:
Bu sistem, ücret toplama noktalarındaki gecikmeleri azaltmak için elektronik finansman
işlemlerini uygulamak, yolcular ve kamu kurumlarının nakit para ihtiyacını azaltmak,
kuruluşlar arasında ortak bir ödeme ortamı kurmak ve kurumsal maliyetleri düşürmek amacına
hizmet eder. Sisteme dâhil olan taşıtlar yol kenarındaki özel donanım ve yazılım içeren kimlik
tespit veya etiket cihazı vasıtasıyla belirlenirler. Sistemin işletim süreci, taşıt kimlik bilgilerinin
okunması, doğrulanması ve hizmet fonksiyonunun icrasından oluşur. Bu süreçte kablolu veya
kablosuz haberleşme teknolojisinden yararlanılır. İhlalleri belirlemek ve yaptırımları
uygulayabilmek için şerit-içi işlem sırasında aracın resimleri ve/veya plakası gibi ilave bilgiler
de toplanabilir.

Elektronik yol ücreti ödeme:
Seyahat ile ilgili yol ve park ücretlerini toplamak için elektronik haberleşme, veri işleme
ve veri saklama imkânlarının kullanıldığı sistemlerdir. Bu sistem kurumlara muhasebe ve mali
işlerini otomatikleştirme imkânı verirken, yolculara ücret ödeme kolaylıkları sunar. Ödeme
kartlarının borç kartı, kredi kartı ve saklanan değerli kartlar olmak üzere çeşitli türleri vardır.
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Ödeme kartı teknolojileri sınırlı veri saklama imkânları olan karton ya da plastik karttan yüksek
düzeyde veri saklama ve veri işleme kapasitesi olan akıllı kartlara kadar geniş bir yelpaze
içindedir. Kartlar bir yol ücreti ödeme işlemini başlatmak, işlemi yapmak ve ödeme ihlallerine
karşı uygulamalar yapmak için kullanılan çeşitli elektronik verilerle kodlanabilirler. Ödeme
işlemi kart okuyucusu tarafından ödeme kartı ile doğrudan temas veya daha ileri teknolojilerde
okuyucuya yakın bir yerdeki kartın taranması yoluyla yapılabilir.

Toplu taşıma yönetimi:
Bir toplu taşıma işletmesine ait taşıt filosunun yönetimini gerçek zamanlı olarak, araç
konumlarını izlemek suretiyle destekleyen sistemlerdir. AVL ve GPS teknolojisi ile donatılmış
olan taşıtlar, araç izleme zeminini oluşturur. Taşıtın o anki konumu hakkındaki bilgiler merkezi
bir birime iletilir ve bu birim de gerçek konumu programlanan konum ile karşılaştırır. Gerçek
ve programlanan konumlar arasındaki değişkenliğe bağlı olarak, programa daha fazla bağlı
kalınması ve yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla tedbirler alınabilir. Bu sistemler ayrıca, acil
durumlarda araç konumları ile ilgili olarak gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak, müdahale
zamanını da destekler.
Araç-içi sensörler kullanmak suretiyle taşıt performans parametreleri, yağ/yakıt
seviyeleri, lastik basıncı ve rutin bakım durumu da elektronik olarak bu sistemlerle izlenebilir.
AVL’nin kullanımı aynı zamanda talebe duyarlı yönlendirme ve programlamayı da destekler.
Toplu taşıma birimleri, sıra dışı ulaşım taleplerini karşılamak için gerçek zamanlı taşıt konumu
bilgileri ile taşıt durumu bilgilerini birleştirebilir. Program bilgileri, kurumlar tarafından
doğrudan kontrol edilen bilgi kioskları, radyo, televizyon ve web gibi vasıtalarla yolculara
gerçek zamana yakın bir sürede iletilebilir.

Karayolu-demiryolu kavşağı yönetimi:
Hemzemin karayolu-demiryolu kavşakları özel türdeki kavşaklardır. Bu kavşaklarda
yol hakkı demiryolu araçları ile karayolu taşıtları arasında paylaşılır. Hızlı seyreden ve duruş
mesafeleri uzun olan demiryolu araçlarının kendilerine has seyir zorlukları vardır. Sonuç olarak
bunlar, karayolu sürücülerini geçiş tehlikeleri konusunda yeterince uyarabilmek amacıyla
güvenlik sistemlerinin kullanılmasına imkân tanıyan otomatik sistemlerdir. Bu sistemler,
sinyalizasyon yardımıyla demiryolundaki taşıt hareketlerini koordine etmek, yolculara kapanan
geçiş yerleri hakkında önceden bilgi vermek ve kavşaklardaki uyarıları iyileştirmeye yönelik
olarak geçişlerin elektronik gözetimini içerir. Tüm bunlar içinse sağlıklı ve hızlı bir veri akışına
ihtiyaç duyulur.
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Acil durum yönetimi:
Acil durum yönetim sistemlerinin amacı, acil durum ekiplerinin müdahale sürelerini
iyileştirerek, hayat kurtarmak ve maddi zararları azaltmaktır. Bunun için araştırmalar, ekiplerin
olaylardan haberdar olma süreleri ile olay yerine intikal sürelerinin kısaltılması üzerine
yoğunlaştırılmıştır. Günümüzde, cep telefonu, yol kenarı telefon kulübeleri ve imdat çağrı
cihazlarından yapılan ihbarın alınması ile acil durum aracının olay yerine gelişi arasında geçen
zaman büyük ölçüde kısaltılmıştır. Acil durum yönetiminin üç ana bileşeni, acil durum aracı,
filo yönetimi ve güzergâh kılavuzluk hizmetidir. Acil durum filo yönetimi, araçların bilgisayar
yardımı ile intikaline imkân tanımak için AVL ekipmanından yararlanır. Araç konum ve
durumu ile ilgili gerçek zamanlı bilgiler kullanılarak, araçlar olaylara göre en uygun şekilde
belirlenip gönderilebilmektedirler.

Bölgesel çok-türlü seyahat bilgileri:
Bu sistemler, bölgesel ulaşım ağı üzerindeki çeşitli ulaşım türleri hakkında bilgi toplayıp
yayma imkânı sağlar. Zamanında seyahat bilgileri edinmek, insanların ulaşım türü, güzergâhı
ve seyahat zamanı hakkında bilgilenmiş olarak yolculuk öncesinde ve yolda seçim yapmalarına
zemin hazırlar. Büyükşehirlerdeki AUS altyapısının bu bileşeninin, hem kamu hem de özel
sektör kurumlarından sağlanan bir dizi kaynaktan, karayolu ve diğer toplu taşıma bilgilerini
alır. Sistemin, değişik kaynaklardan gelen verileri birleştirme, verileri farklı biçimlerde
paketleyerek çeşitli dağıtım kanallarına verme yeteneği vardır. AUS’nin bir çok unsurunda
olduğu gibi etkili bir bölgesel çok türlü seyahat bilgi sistemi için de entegrasyon zaruridir.
Bu sistemin bilgilerini ulaşım türü seçiminde, güzergâh seçiminde ve seyahat zamanı
programlamasında bu kadar değerli yapan, birbirinden farklı birçok kaynaktan bilgilerin
toplanması ve bu bilgilerin daha kolay yayılabilen biçimde sunulmasıdır. Seyahat eden
insanlara sadece daha etkili ve bilinçli seyahat etme imkânı tanınmakla kalmaz, aynı zamanda
altyapıya da kapasitesinde veya kapasitesinin üzerinde olan yerler, zamanlar ve türlerde, talebi
potansiyel olarak düşürme imkânı sağlar.

Ekonomik seviyeleri yüksek olan ülkelerin AUS konusunda büyük gelişmeler kat
ettikleri, teknolojiyi en üst düzeyde kullandıkları bir gerçektir. Basitçe ülkemizdeki trafik
kazaları ve sıkışıklıklar yüzünden meydana gelen maddi ve manevi kayıplar dikkate alınacak
olursa, AUS’ye belki de en çok ve acil ihtiyaç duyulan bir ülkede yaşamaktayız. Buna rağmen
ülkemizde konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar yetersizdir. Neredeyse 1960’larda başlanan
çalışmalara karşılık, ülkemizde somut olarak ancak 1992 yılında bazı otoyollarda otomatik
ücret ödeme sistemi uygulamalarıyla bir adım atılmıştır.
Bu konuda çalışmalar yapan ülkeler tamamıyla yeni bir pazar oluşturup, ülke
endüstrilerine bu yolla katkıda bulunurken; özellikle ulaştırma gibi hayati bir konudaki büyük
problemlerin hala çözülememiş olduğu ülkemizde, AUS üzerine acil ve daha ciddi boyutlarda
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eğilmek zorunluluğu vardır. Günümüzde gelişmekte olan ülkeler için, ilgili tüm kullanıcı
hizmetlerini bir arada sunan ve her yönden tatmin edici bir AUS yapısını kurmak, pahalı ve çok
emek isteyen bir süreci beraberinde getirmektedir. Daha önce değinildiği gibi AUS
teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve
Japonya bu süreci en başında yaşamış ve kendilerine has AUS mimarisi oluşturmayı
başarmışlardır.
Ancak bu ülkelerin sistemleri, ulaştırma alt yapıları ve coğrafi şartları gelişmekte olan
ülkelerdekinden farklı olduğu gibi kendi aralarında da farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden
AUS mimarilerinin gelişmekte olan ülkelerde birebir uygulanmasında zorluklar vardır.
Ülkemizde de var olan aynı zorlukları yenmek üzere önerilen yöntem temelde aşamalı olmak
durumundadır. AUS mimarisini adım adım kurmak için gerekli aşamalar şu başlıklar altında
toplanabilir:
•

AUS tarafından verilecek kullanıcı hizmetlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde
tanımlanması,

•

Kullanıcı hizmetlerinin sağlanması için gerekli işlemlerin detaylı aktivite ve
fonksiyonlar şeklinde tanımlanması,

•

AUS’yi oluşturan fiziksel birimlerin alt sistem bazında ve var olan sınırlarıyla beraber
tanımlanması,

•

AUS alt sistemleri ve bunların sınırları arasındaki bağlantıyı sağlayan mimari akışın
fiziksel olarak oluşturulması

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin vatandaşlar tarafından yolculuk güzergâhının planlanması
amacıyla kullanılan bir bölümü de Ulaşım Bilgi Sistemidir. Bu konuda verilen hizmetler
birbirleri ile benzeşmektedir, bu nedenle içlerinden bir tanesi örnek seçilerek detaylı olarak
incelenmiştir.
12.2. Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi (KUBİS)
Kayseri hızla gelişen ve bu gelişimi doğru yönetebilmek için en son teknolojileri
kullanan bir şehirdir. 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir
Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verilmiştir. Böylece, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır.
Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu Belediyeleri bağlıyken, 6360 sayılı Kanun'dan
sonra Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza,
Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri de bağlanmış ve yüzölçümü 2136 km²’den 17.193 km²’ye
çıkmıştır. 5 belediyede 229 adet mahalle bulunurken, 11 Belediye bağlandıktan sonra toplam
756 mahalleye çıkmıştır.
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Şekil 12.1. Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırı

Şekil 12.2. Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırının 2010 yılı ortofoto haritası.
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Bu derece geniş alana yayılmış ulaşım ağının ve toplu taşıma araçlarının daha etkin
kullanımı amacıyla, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Kayseri Ulaşım Bilgi
Sistemini (KUBİS) kurmuşlardır. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 756
adet mahallede yer alan ve şehir içi ulaşımı sağlayan cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM)
ağlarını sayısallaştırmışlardır.

Bu sistemin vatandaş tarafından kullanımı şu şekildedir.
1.

Nereden?

Ulaşım sistemine bineceğiniz yeri ilçe, mahalle ve durak olarak "Nereden ?"
bölümünden seçebilirsiniz.

Ulaşım sistemine bineceğiniz yerin konumu biliyorsanız harita üzerine o yere gelip sağ
tıklayıp "Bineceğim En Yakın Durak" menüsüne tıklayarak bu bilgiler otomatik olarak
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doldurulabilir.

2.

Nereye?

Ulaşım sistemine ineceğiniz yeri ilçe, mahalle ve durak olarak "Nereye ?" bölümünden
seçebilirsiniz.

Ulaşım sistemine ineceğiniz yerin konumu biliyorsanız, harita üzerine o yere gelip sağ
tıklayıp "İneceğim En Yakın Durak" menüsüne tıklayarak bu bilgiler otomatik olarak
doldurulabilir.

3.

Kullanabileceğiniz Araçlar
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Ulaşım sisteminde kullanmak istediğiniz araçların seçildiği bölümdür. Kullanmak
istediğiniz araçların yanındaki kutucukları işaretlemeniz gerekmektedir. Birden çok seçenek
işaretlenebilir. Gitmek istediğiniz yere eğer tek bir ulaşım aracı ile gidemiyorsanız, bir
den fazla seçenek işaretlemeniz alternatif ulaşım yöntemlerinin bulunmasını sağlayacaktır.

Kullanmak istenilen araçlar seçildikten sonra "BUL" butonuna tıklayarak seçilen
özelliklere göre ulaşım yöntemleri bulunur. Sistem alternatifler arasından ilk olarak en az
maliyete (bilet, ücret vb.) göre sıralama yapacaktır. Eğer maliyet aynı ise mesafeye göre
sıralama yapacaktır (en kısa olan diğerinden listede daha önde gelecektir). Eğer maliyetleri eşit,
gidecekleri mesafe de eşit ise, daha fazla sefer sayısı olan alternatif diğer alternatifden listede
daha önde gelecektir. Tek bir ulaşım aracı kullanılarak gelen alternatifler sıralama iki veya daha
fazla ulaşım aracı kullanan alternatiflerden listede daha önde gelecektir.

Açılan pencere kullanıcı tarafından taşınabilir, sabitlenebilir, küçültülebilir,
büyütülebilir ve kapatılabilir. Gelen Alternatif hat listesinden kullanılmak istenen hat çiz
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butonuna tıklanarak çizilebilir. Çiz butonunun yanında binilecek ve inilecek durak bilgisi
baloncuk olarak açılacaktır. Hattın kullanacağı duraklar harita üzerinde çizilecektir. Binilecek
durak yeşil durak, inilecek durak da kırmızı durak olarak çizilecektir. Eğer kullanıcı durağa
kadar yürümek zorunda ise, bu da siyah çizgi ile çizilecektir. Tek hatlarda hat kırmızıçizgi ile
çizilir. Eğer iki hat varsa birincisi kırmızıçizgi, ikincisi ise sarı çizgi ile çizilir. Harita üzerindeki
duraklara tıklanarak durak hakkında bilgi alınabilir.

Açılan alternatif hat listesinden hat hakkında detaylı bilgi (saat, durak vb.) almak için
hat üzerine tıklanır. Hattın detaylı bilgilerini içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencerede hattın
adına tıklanırsa hattın kulanmış olduğu güzergâh harita üzerinde çizilecektir. Açılan pencerede
hattın yaklaşık süresi, toplam mesafesi, geçtiği duraklar ve saat bilgileri yer almaktadır.
Duraklar üzerine tıklanarak durakların hat üzerindeki yerine gidilebilir. Hat saatlerinin
yanındaki yazdır butonuna tıklanarak hat saati yazdırılabilir.
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4.

Hat Arama

Eğer hat adı ya da hat numarası biliniyorsa hat arama kullanılabilir. Hat arama
tıklandığında alfabetik olarak hatlar listelenmektedir. Hat adı veya numarası girildiğinde o
bilgileri içeren hatlar listelenecektir. İstenilen hat tıklanarak hat hakkında detaylı bilgi alınabilir.
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5.

Önemli Yer Arama

Önemli yerler arama bölümünden önemli yerler aranarak önemli yerlerin ulaşımı
sorgulanabilir. Açılan pencerede aranan önemli yerin kategorisi ve alt kategorisi seçilebilir. Adı
kısmına önemli yerin adı yazılabilir. Ara butonuna tıklandığında önemli yerler listelenecektir.
Gelen listede önemli yerlerin yanında "Bineceğim" ve "İneceğim" butonları bulunmaktadır.
"Bineceğim" butonuna tıklanarak önemli yer binilecek yer olarak seçilebilir. Aynı şekilde
"İneceğim" butonuna tıklanarak önemli yer inilecek yer olarak seçilebilir.

6.

Hat Saatleri

Hat Saatleri bölümünden hattın saat bilgilerine ulaşılabilir. Hat listesinden hat seçilir.
Hat seçilince hattın saat bilgileri listelenir. Eğer istenirse yazdır butonuna tıklanarak hattın saat
bilgileri yazıcıya gönderilebilir.
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Uygulamalar

İçinde yaşadığınız şehir ya da ilçenin ulaşım bilgi sistemini inceleyiniz. Eğer yoksa size
en yakın konumdaki yerel yönetim biriminin sistemine göz atınız.
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Uygulama Soruları

Ulaşım bilgi sisteminin normal bir vatandaşın günlük hayatına ne gibi katkılar
sağlayabileceğini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ulaşım bilgi sistemlerinin teorik altyapısı, uygulama alanları ve seçilen bir örnek
üzerinden faydaları hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
beklenmez?

Aşağıdakilerden hangisinin bir yerel yönetimin Akıllı Ulaşım Sisteminde olması

a)

Acil durum yönetimi

b)

Toplu taşıma yönetimi

c)

Arter yönetimi

d)

Hava trafiği yönetimi

e)

Olay yönetimi

2)

Aşağıdakilerden hangisi AUS kısaltmasının açılımıdır?

a)

Ardışık Uygulamalar Sistemi

b)

Akıllı Ulaşım Sistemi

c)

Ayrılmış Ulaşım Sistemi

d)

Açık ve Uzaktan Yönetim Sistemi

e)

Artırılmış Uygulamalar Sistemi

3)
değildir?

Hangisi AUS mimarisini adım adım kurmak için gerekli aşamalardan biri

a)
Kullanıcı hizmetlerinin sağlanması için gerekli işlemlerin detaylı aktivite ve
fonksiyonlar şeklinde tanımlanması
b)
AUS tarafından verilecek kullanıcı hizmetlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde
tanımlanması
c)
AUS’ni oluşturan fiziksel birimlerin alt sistem bazında ve var olan sınırlarıyla
beraber tanımlanması
d)
Ulaşım sisteminde hizmet veren araçların markalarının ve yapım yıllarının
sisteme girilmesi
e)
AUS alt sistemleri ve bunların sınırları arasındaki bağlantıyı sağlayan mimari
akışın fiziksel olarak oluşturulması
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4) Aşağıdakilerden hangisi Akıllı Ulaşım Sisteminin özelliklerinden biri değildir)
a) Bilgisayar, iletişim ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulur.
b) Gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanır.
c) Ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla
daha çok işletme, kontrol ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik hizmet verir.
d) Bellek, iletişim, bilgi analiz yeteneği gibi özelliklere sahiptir.
e) Tüm ulaşım sistemlerini entegre eder.

5) Aşağıdaki sistemlerden hangisi AUS kapsamında değerlendirilen sistemlerden biri
değildir?
a)Acil Durum Yönetimi
b) Lojistik yönetimi
c)Karayolu-demiryolu kavşağı yönetimi
d)Toplu taşıma yönetimi
e)Arter yönetimi

6) Başlangıçta AUS hangi amaçla tasarlanmıştır?
a) Kent içi yaya ve sürücüleri bilgilendirme sistemleri geliştirmek amacıyla
tasarlanmıştır.
b) İnsan ve eşyaların bir yerden bir yere taşınması amacıyla tasarlanmıştır.
c) Otoyol sistemi üzerinde trafik işaretlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
d) Gerçek zamanlı sinyalizasyon sisteminin kurulması amacıyla tasarlanmıştır.
e) Otoyollardaki işletim problemlerini çözmeye ve hizmet kalitesini yükseltmeye
yönelik olarak tasarlanmıştır.

7) OOS kısaltmasının açılımı hangisinde doğru verilmiştir?
a)Online Otonom Sistemi
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b)Online Ödeme Sistemi
c) Otomatik Otoyol Sistemi
d)Online Otoyol Sistemi
e)Online Otobüs Sistemi

8) AUS için aşağıdakilerden hangisi Avrupa Komisyonu tarafından yeni araçlarda
standart hale getirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur?
a) Kapalı devre televizyonlar
b) Bir dizi sensor
c) Kamera
d) Hareket halinde yük algılama sistemleri
e) Otonom hız kontrol sistemi

9) Aşağıdakilerden hangisi AUS teknolojilerinden biri değildir?
a) Kablosuz ağlar
b) Uykulu sürücüyü uyarma sistemi
c)Mobil iletişim araçları
d)Yakın mesafe iletişim teknolojileri
e)Algılama teknolojileri

10) Aşağıdakilerden hangisi AUS uygulamalarından biri olamaz?
a)Akıllı Altyapı
b)Akıllı Araçlar
c)Akıllı mobil cihazlar
d)Akıllı duraklar
e)Akıllı toplu taşıma sistemleri
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Cevaplar
1)d
2)d
3)d
4)e
5)b
6)e
7)c
8)e
9)b
10)c
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13. YEREL YÖNETİMLERDE KULLANILAN CBS YAZILIMLARI-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dünyada en yaygın olarak kullanılan CBS yazılımı konumundaki ArcGIS ve önemli
modülleri hakkında genel bilgilendirme yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
ArcGIS nedir?
ArcGIS mimarisi hangi yapı üstüne inşa edilmiştir?
ArcGIS ürünleri ve modülleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ArcGIS

İlgili teknolojiler hakkında ArcGIS
yazılımı
ve
bilgi sahibi olunması
modülleri
hakkında
bilgilendirme yapılacaktır
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Anahtar Kavramlar
ArcGIS Desktop
ArcGIS Server
ArcGIS Mobile
ArcGIS Engine
ArcGIS Online
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Giriş
Bu bölümde, CBS alanında bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde de
pek çok yerel yönetim tarafından tercih edilen ArcGIS yazılımı hakkında genel bilgilendirme
yapılacak ve öğrencilere vizyon verilmeye çalışılacaktır. Bu bölümdeki bilgiler için
http://desktop.arcgis.com/en/documentation/ adresinden yararlanılmıştır.
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13.1. ArcGIS
Web dokümanlarında da belirtildiği üzere; ArcGIS, CBS konusunda, masaüstü, server,
web kullanıcıları ve arazi çalışanları için ölçeklendirilebilir bir yapı sunmaktadır. ArcGIS
ürünleri temelde 5 sınıfa ayrılmaktadır;
ArcGIS Desktop: İleri düzey CBS çalışmaları için 3 ürün sunmaktadır; ArcView,
ArcEditor, ArcInfo
ArcGIS Server: Coğrafi Bilgi Sistemi ile oluşturulmuş haritaları web servisleri olarak
sunmayı ve web uygulamaları yaratmayı sağlar. Ayrıca kurumsal veri tabanı yönetimini sağlar.
ArcGIS Mobile: Arazi çalışmaları için özel araç ve uygulamalara sahiptir.
ArcGIS Engine: C++, .NET, veya Java kullanan uygulama geliştiricilere yazılım
bileşenleri kütüphanesini sağlar.
ArcGIS Online: Kendi web uygulamalarınızda kullanabileceğiniz, ESRI ve ortakları
tarafından yayınlanmış haritaların bulunduğu, web üzerinden ulaşılabilen bir kütüphanedir
(Töreyen vd., 2010).

Şekil 13.1. ArcGIS Mimarisi

367

13.1.1. ArcGIS Desktop (Masaüstü)
CBS kullanıcılarının, coğrafi veriyi kullandıkları, yönettikleri ve yayınladıkları birincil
platformdur. Bu platformda kullanıcılar, haritalama, veri yayınlama, analiz, veri tabanı
yönetimi ve coğrafi bilginin paylaşımı gibi sınırsız işlemi bir arada gerçekleştirebilmektedirler.
ArcGIS Desktop farklı kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere ölçeklendirilebilir bir
yapıya sahiptir.

Şekil 13.2. ArcGIS Desktop Bileşenleri
ArcView;
odaklanmaktadır.

çok

kapsamlı

veri

kullanımı,

haritalama

ve

analizler

üzerine

ArcEditor; ArcEditor, geodatabase, shapefile ve diğer coğrafi bilgi formatlarını
yapılandırma için CBS veri otomasyonu ve derleme ortamıdır. ArcEditor; topoloji, subtype,
domain ve geometrik network gibi geodatabase davranışlarını oluşturma yeteneklerine sahiptir.
Ayrıca, metaveri oluşumu, coğrafi veri inceleme, analiz ve haritalama araçları da içermektedir.
ArcView içinde bulunan bütün yeteneklere sahiptir. ArcSDE yoluyla İVTYS’e erişildiği
zaman, çok kullanıcılı coğrafi veri tabanları, ArcEditor’deki tam kapsamlı versiyon yönetimi
ile güncellenebilir, korunabilir. Versiyon yönetimi için gelişmiş versiyon yönetim araçları
içerir. Örneğin, uyuşmazlıkları (conflicts) belirleyici ve çözücü versiyon birleştirme araçları
gibi.
ArcInfo; çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok zengin coğrafi işlemler içeren
profesyonel bir yazılımdır.
ArcView, ArcEditor ve ArcInfo ürünleri aynı mimariyi paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla
bunlardan herhangi bir tanesi ile çalışan kullanıcı uygulamalarını diğer kullanıcılar ile
paylaşabilmektedir. Haritalar, veri, semboloji, harita katmanları, özel araçlar ve ara yüzler,
raporlar ve diğerleri bu üç ürün içerisinde etkileşimli olarak kullanılabilmektedir. İlgili amaca
ya da projeye yönelik olarak hangi ArcGIS Desktop ürününün en uygun olduğu aşağıdaki
matrise bakılarak belirlenebilir.
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Şekil 13.3. ArcGIS Desktop Fonksiyon Matrisi
ArcGIS Desktop yazılımları ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, ArcToolbox
ve Model Builder gibi uygulama ve ara yüzlere sahiptir.
ArcMap: ArcMap, mevcut grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi, güncellenmesi,
sorgulanması, analiz edilmesi, grafiklerinin oluşturulması ve raporlanması işlevleri ile
kullanıcıya, yüksek kalitede kartografik sunumlar sağlamaktadır. ArcGIS Desktop
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yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve ArcView) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap
uygulaması, GIS verileri ile ilgili başlıca şu fonksiyonları yerine getirir;
•
•
•
•
•
•

Haritalama (Mapping)
Güncelleme (Editing)
Sorgulama (Querying)
Analiz (Analyzing)
Grafikleme (Charting)
Raporlama Reporting)

Şekil 13.4. Veri Görüntüleme Fonksiyonları

Şekil 13.5. Projeksiyon Dönüşümleri
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Şekil 13.6. Coğrafi Analizler (ArcToolbox)
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Şekil 13.7. Coğrafi Sorgulamalar
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Şekil 13.8. Harita Çıktı Oluşturma Fonksiyonları
ArcCatalog:
ArcCatalog, grafik ve sözel verileri tanımlama, gözden geçirme, yönetme ve organize
etme işlemlerini üstlenmiş olan uygulamadır. ArcGIS Desktop yazılımlarının (ArcInfo,
ArcEditor ve ArcView) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcCatalog uygulaması, GIS verileri
ile ilgili şu fonksiyonları yerine getirir;
•

İlişkisel veri tabanlarına direk bağlantı

•

Windows Explorer’a benzer işlevler

•

Veri tipleri, içerikleri ve ikon görüntüleme

•

Drag ve drop özelliği

•

Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve yönetilmesi

•

Veri tabanında yer alacak olan alanların (field) belirlenmesi ve tüm özelliklerinin
yönetilmesi

•

ESRI ArcGIS veri formatlarının oluşturulması (Shapefile, Coverage, Feature Class)

•

Veri İçeriklerinin oluşturulması (Item Description)

•

Verilerin Ön izlemesinin yapılması (Preview)
373

•

UML (Unified Modeling Language) ile oluşturulmuş nesne modellerinden
geodatabase oluşturma

•

Grafik ve Sözel verilerin arasındaki işlevlerin tanımlanması (Subtypes, Domains,
Relationship Class)

•

Veri Yönetimi (Copy, Rename, Delete)

•

Yerel ağlar ve web üzerinde CBS verilerinin sorgulanması

•

ArcToolbox (Geoprocessing)

Şekil 13.9. ArcCatalog içerisindeki Metaveri

Şekil 13.11. ArcGIS Server harita önizlemesi

Şekil 13.10. ArcCatalog Globe verisi

Şekil 13.12. ArcIMS Server metaveri yönetimi
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Şekil 13.13. ArcCatalog içerisinde Geoprocessing ve Model Builder

Şekil 13.14. ArcCatalog içerisinde 3D veri önizleme
ArcToolbox ve ModelBuilder:
Geoprocessing, CBS verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilerin
yapılandırılmasıdır ve bütün CBS içerisinde kritik bir fonksiyondur. Geoprocessing birçok
kritik CBS aktiviteleri ve bir CBS içerisindeki çoklu işlemlerin, aynı zamanda metotların
otomatik hale getirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, yüksek kalitede veri oluşturmak,
veri kalitesi üzerinde kontrolleri yapmak, modelleme ve analizler gerçekleştirmek için
geoprocessing fonksiyonlarına başvururlar.
ArcGIS Desktop, geoprocessing modellerinin oluşturulmasına, bu modellerin
kullanılmasına, raporlanmasına ve paylaşılmasına yönelik bir yapı sağlar. ArcToolbox ve
ModelBuilder, geoprocessing yapısının iki ana bölümüdür. ArcToolbox geoprocessing
araçlarının organize bir koleksiyonu, ModelBuilder ise geoprocessing iş akışlarının
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yapılandırılmasında görsel bir modelleme dilidir.
ArcToolbox:
Geoprocessing fonksiyonlarının kapsamlı bir koleksiyonu olan ArcToolbox, aşağıdaki
işlemler için araçlar içerir:
•

Veri yönetimi

•

Veri dönüşümü

•

Coverage işlemleri

•

Vektör analizler

•

Geocoding (Coğrafi kodlama)

ArcToolbox; ArcView, ArcEditor ve ArcInfo içerisinde kullanılabilir durumdadır. Her
seviye ek geoprocessing araçları içerir. ArcView basit veri yükleme ve dönüşüm araçları
içerdiği gibi temel analiz araçlarını da içeren çekirdek bir sete sahiptir. ArcEditor, ArcView
yazılımının sağladığı araçlara ek olarak geodatabase oluşturmaya ve yüklemeye yönelik ek
araçlar sağlar. ArcInfo ise, vektör analizler, veri dönüşümü, veri yükleme ve coverage işlemleri
için çok kapsamlı geoprocessing araçları sağlar.
Geoprocessing ArcView ve ArcEditor içerisinden erişilebilir olmasına rağmen, ArcInfo
CBS organizasyonları içerisinde ana geoprocessing yazılımı olarak düşünülmelidir. Çünkü çok
kapsamlı geoprocessing araçlarını içermektedir. CBS verilerini yapılandıran ve analizleri
gerçekleştiren kullanıcılar en az bir ArcInfo lisansına sahip olmalıdır.
Ek geoprocessing araç setleri, 200’e yakın raster modelleme araçları içeren ArcGIS
Spatial Analyst; TIN ve arazi analizleri için geoprocessing araçları ekleyen 3D Analyst gibi
birçok ArcGIS modülleriyle gelmektedir.
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Şekil 13.15. ArcToolbox Menü Görünümü
Model Builder:
ModelBuilder ara yüzü, geoprocessing iş akışlarının ve scriptlerinin yapılandırılması
için grafik modelleme sağlar. Aynı zamanda kompleks geoprocessing modellerinin
oluşturulmasına ve tasarlanmasına yardımcı olur. Modeller, ileri düzey işlemleri ve iş akışlarını
oluşturmak için araç dizilerini, bununla birlikte verileri birbirine bağlayan veri akış
diyagramlarıdır. Kompleks CBS işlemlerini gerçekleştirmek için araçları ve veri setlerini
modeller üzerine sürükleyebilir, işlem adımlarını belli bir sıralama dâhilinde birbirine
bağlanabilir. ModelBuilder, metotları ve prosedürleri organizasyonunuz dışındaki diğer
kullanıcılarla da paylaşabilmeniz için verimli bir mekanizmadır.

Şekil 13.16. Basit bir Model Builder şeması
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Şekil 13.17. Karmaşık bir Model Builder şeması
ArcGlobe ve ArcScene:
ArcGIS Desktop 3D Analyst modülünün bir parçası olan ArcGlobe ve ArcScene,
sürekli, multi-resolution, global görüntüleme sağlar. Bunlar da ArcMap gibi CBS veri
katmanlarıyla çalışır. ArcGlobe katmanları, ortak bir global yapı içerisine entegre edilerek tek
bir küresel görüntüleme ortamına yerleştirilir. Veri setlerini ve detayları uygun ölçeklerde
görüntüleme ortamı sağlar.
ArcGlobe’un coğrafi bilgi için interaktif görüntüleme ortamı, CBS kullanıcılarının
tamamen farklı veri setlerini entegre etme kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Editleme,
konumsal veri analizleri, haritalama ve görüntüleme gibi ortak CBS işlemleri için ArcGlobe’un
geniş bir uygulama platformu olması beklenmektedir.
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Şekil 13.18. İnsan popülasyonlarının
ve çeşitli türlerin potansiyel çakışma
alanları

Şekil 13.19. SARS virüsünden ölenlerin ve
raporlanmış durumların küresel analizi

Şekil 13.20. 3 Boyutlu Şehir Modeli

13.1.2. ArcGIS Desktop Ek Modüller
Birçok isteğe bağlı ArcGIS modülü Desktop yazılımları içerisinde yer almaktadır.
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Modüller; raster, geoprocessing ve 3D analizler gibi işlemleri yapmanızı sağlar. Bütün ürünler,
ArcView, ArcEditor ve ArcInfo ürünlerinin her birinde kullanılabilir.

ArcGIS Spatial Analyst:
ArcGIS Spatial Analyst büyük ölçüde güçlü konumsal modelleme ve hücre bazlı raster
verileri yaratmaya, haritalamaya, sorgulamaya izin veren özellik analizi sağlar. ArcGIS Spatial
Analyst ayrıca entegre bir vektör-raster analizi yapmanıza da olanak verir. ArcGIS Spatial
Analyst kullanarak, veriler hakkında bilgi türetilebilir, konumsal ilişkileri tanımlayabilir, uygun
alanlar bulabilir, bir noktadan diğer bir noktaya geçişlerde birikmiş tutarlar hesaplanabilir.

Şekil 13.21. Eşyükselti eğrilerinden Sayısal Yükseklik Modeli oluşturma
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Şekil 13.22. Spatial Analyst çeşitli analizler

Şekil 13.23. Spatial Analyst Fonksiyonları – Genel Görünüm
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Şekil 13.24. Raster Calculator

ArcGIS 3D Analyst:
Kullanıcılara etkin yüzey modelleme, görüntüleme ve analiz imkânı tanır. 3D Analyst
kullanılarak eğim, bakı, görünürlük analizleri yapılabilir, vektör-raster dönüşümleri
gerçekleştirilebilir ve mekân 3 boyutlu olarak modellenebilmektedir. ArcGIS 3D Analyst
Modülü ile gelen ArcGlobe ve ArcScene arayüzleri kullanıcıya üç boyutta konumsal
modelleme, güncelleme ve analiz imkânı sunmaktadır. ArcGIS 10’dan itibaren kullanıcılar
Phyton kullanarak birçok analizi hızlı olarak gerçekleştirebilmektedirler.
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ArcGIS Geostatistical Analyst:
ArcGIS Geostatistical Analyst modülü, sürekli verilerin analiz edilmesi ve
haritalanmasına yönelik istatistiksel metodlar sağlamaktadır. Belirli noktalardan alınmış
değerlerden yüzey oluşturma araçları ile kullanıcı, deterministik ve jeoistatistiksel yöntemleri
kullanarak en doğru yüzeyi kolaylıkla elde edebilmektedir.

Şekil 13.25. Enterpolasyon Örneği

ArcGIS Tracking Analyst:
ArcGIS Tracking Analyst, kullanıcıların özellik hareketlerini ve konumlar için sistem
değerlerini zaman içerisinde izlemek amacıyla geçici (temporal) verilerini görüntülemelerini
ve analiz etmelerini sağlar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ArcGIS Tracking Analyst:
Nokta ve track verilerini görüntüleme (gerçek zamanlı ve sabit zamanlı)
Zamanı renklerle sembolize etme (verinin yaş gösterimi)
İnteraktif playback
Aksiyonlar (özniteliklere veya konumsal sorgulamalara dayanan)
Highlight (Vurgulama)
Suppression (baskı)
Çizgisel ve alansal veriler için destek
Playback içinde geçici histogram
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•
•
•
•
•

Zamana bağlı olarak harita katmanlarının sembolize edilmesi
Birçok geçici katmanın yönetimi için katman tabanlı zaman pencereleri
Geçici işlemlerin karşılaştırılmasında geçici offset
Animasyon dosyaları
Ek analizler için veri saati (data clock)

ArcGIS Tracking Analyst içerisinde interaktif playback yöneticisi (Start, Stop, Pause,
Rewind)gelecek zaman pencerelerini (misyon planlama için) veya geçmiş zaman pencerelerini
(tarihsel veri analizleri için) görüntülemek için eklenmiştir.

ArcScan:
ArcScan, taranmış görüntüleri vektör tabanlı katmanlara dönüştürebilmeniz için araçlar
sağlarken aynı zamanda çalıştığınız görüntünün raster hücrelerini seçmeye ve editlemeye
olanak tanır. Sonuç olarak bu araçlar, raster görüntülerden elde edilen özellikleri (features) CBS
ye entegre etmek için ArcEditor ve ArcInfo yazılımı içerisine yeni teknikler ekler. ArcGIS için
ArcScan kullanarak raster editleme, raster yakalama, manuel olarak raster veri izleme ve çoklu
vektörizasyon içeren raster’dan vektöre dönüşüm işlemleri gerçekleştirilebilir.
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Şekil 13.26. Raster verinin ArcScan ile vektör formatına dönüştürülmesi

ArcGIS Schematics:
ArcGIS Shematics modülü, ArcGIS yazılımı üzerinde oluşturulan ağ yapılarını
kullanarak, geniş alanlar üzerindeki şebekelerin tek hat ve prensip şemalarını oluşturmaktadır.
ArcGIS Shematics, ArcGIS üzerinde kurulmuş olan elektrik, telekom, su ve kanalizasyon ve
doğalgaz gibi altyapı uygulamalarının yanında lineer olan herhangi bir ağ yapısı üzerinde de
kullanılabilir. Şematik herhangi bir CBS ağ yapısı görüntüsüdür. Bu araç, ağ yapısına ait birçok
grafik görüntüleme yapabilmenizi aynı zamanda haritalar ve dokümanlar içerisine
yerleştirebilmenizi sağlar.
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Şekil 13.27. Çalışma ekranından bir görüntü

Maplex:
ArcGIS için Maplex, harita üretiminde kullanılan CBS tabanlı kartografik tasarım
yazılımıdır. Sayısal ortamlarda üretilen haritalarda, otomatik yazı yerleştirilmesi ve ileri
düzeyde etiketleme teknikleri ile Maplex günümüz bilgisayar destekli harita üretiminde büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Maplex yazı ve etiketler arasında çıkabilecek yerleşim çakışmalarını,
kullanıcı tarafında belirlenen "öncelik sırası tanımlarını" kullanarak çözmektedir. Böylece
kartografik kaliteyi öne çıkartmak ve harita gösterim hızını arttırmak mümkün olmaktadır.
Maplex öteleme, yığma, otomatik yazı tipi küçültme, eğikleştirme ve kısaltma işlemleri ile
etiketlerin en uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. Maplex kullanarak önemli ölçüde zaman
kazanılır. Ön çalışmalar etiketlendirme işlemlerinde %50 oranında ve hatta daha fazla zaman
kazancı olduğunu göstermektedir. Sağladığı kaliteden ve kazandırdığı zamandan dolayı yüksek
kalitede harita üreten her CBS organizasyonu mutlaka bir tane Maplex yazılımına sahip olmayı
düşünmelidir.

13.28. Maplex ile gerçekleştirilen bir etiketleme

ArcGIS Data Interoperability:
Data Interoperability modülü, yaygın olarak kullanılan 150’den fazla formatın ArcGIS
formatına dönüşümünü sağlamaktadır. Bu modülün ana özelliği, her bir CBS veri formatını
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direk erişilebilir veri kaynağı olarak ekleyebilmesidir. Aynı zamanda, ArcGIS kullanıcıları
verilerini 80’den fazla desteklenen veri formatına export edebilmektedirler. ArcGIS Data
Interoperability modülü, ESRI ve Safe Software işbirliği ile yapılandırılmıştır. Yazılım Safe
Software’in popüler FME ürünü üzerine kurulmuştur. ArcGIS Data Interoperability Modülü ile
kullanıcılar;
•
•
•
•
•
•

Standart FME formatlarını doğrudan okuyabileceklerdir (TAB, MIF, E00, GML,..vs).
FME destekli veri tabanlarına bağlanabilecek ve bu veri tabanı bağlantılarından
okuyabileceklerdir (MySQL, PostGIS gibi).
FME birleşik veri kaynaklarını tanımlayabilir ve bu kaynaklardan okuyabilirler.
Veri tabanı yönetim sistemlerinden shape dosyalarına öznitelik bilgilerini
birleştirebilirler.
Her feature class’ı FME’nin desteklediği veri formatlarına export edebilirler.
ArcGIS destekli verileri her FME formatlı veya destekli veri tabanına yüklemek,
işlemek ve export etmek için geoprocessing yapısı içindeki FME ortamını
kullanabilirler.

ArcGIS Network Analyst:
ArcGIS Network Analyst, yol ağlarının gerçekçi bir biçimde modellenmesini ve bu
modeller üzerinde güzergâh analizleri gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. En kısa yol, en yakın
hizmetin bulunması maliyet analizleri ve filo yönetimi gibi tüm ağ analizleri bu modül ile
gerçekleştirilebilmektedir. ArcGIS 10’dan itibaren 3 boyutta da güzergâh analizleri
gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 13.29. Bir kentsel fonksiyonun 3, 6 ve 9 dakikalık servis alanları

ArcGIS Server:
ArcGIS Server yazılımı kullanıcıya, web üzerinden masaüstü ve mobil uygulamaları
desteklemek için, CBS servislerini oluşturma, yönetme ve paylaşma kabiliyeti
kazandırmaktadır. ArcGIS Server, gerek CBS uzmanları için, gerekse daha önce hiçbir CBS
tecrübesi olmamış çalışanlar için, coğrafi bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır. ArcGIS Server,
uydu görüntülerini de içeren konumsal verinin merkezi olarak yönetiminde, coğrafi verilerin
kontrolünü sağlamaktadır. ArcGIS Desktop gibi, ArcGIS Server da ölçeklendirilebilir bir
mimariye sahiptir. İster küçük bir grubu yönetmek için, ister büyük bir kurumda, kurum içi ve
dışı yönetimi sağlamak ve coğrafi veri paylaşımı yapmak için ArcGIS Server farklı ürünler
sunmaktadır. Hangi ArcGIS Server ürününün ilgili proje için en uygun olduğu aşağıdaki
matrise bakılarak belirlenebilir.
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ArcGIS Server fonksiyon matrisi

ArcGIS Endüstriyel Standartlar:
Coğrafi bilginin web üzerinden hızla yayılabilmesi ve binlerce uygulama ve servise
entegre edilebilmesi üzerine CBS açık bir kavram haline gelmiştir. ArcGIS kullanıcılarının
farklı platformlarla uyumlu çalışabilmeleri açısından, birçok standardı desteklemektedir.
ArcGIS IT ve GIS standartları ile askeri standartları da desteklemektedir.
• Web: SOAP, XML, REST, JavaScript, KML, Virtual Earth
• OGC: GML, WFS, WMS, WCS (Daha fazla bilgi için; www.opengeospatial.org )
• Enterprise Integration: SOAP, XML, EJB, SQL
• Application Content: CAD, Image, PDF
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Uygulamalar
ArcGIS ile ne gibi analiz ve sorgulamalar yapılabileceği üzerine düşününüz.
Yerel yönetimlerin hangi ArcGIS ürünlerini kullanabileceği üzerine düşününüz.
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Uygulama Soruları
ArcGIS yazılımının üreticisi olan ESRI firmasının web sitesini inceleyiniz ve yazılım
hakkında daha geniş bilgi sahibi olunuz.
Yerel yönetimlerin ArcGIS Ürünlerinin hangilerini kullanabileceğini örnekler
göstererek yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ArcGIS yazılımının mimarisini ve bu yazılımla neler yapılabileceği
hakkında bilgiler verilmiştir. Öğrencilere ArcGIS kullanımı öncesi genel bilgiler ve ArcGIS
ürünleri tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel ArcGIS ürünlerinden biri değildir?
a)

ArcGIS Desktop

b)

ArcGIS Server

c)

ArcGIS Mobile

d)

ArcGIS Toolbox

e)

ArcGIS Engine

2) Aşağıdakilerden hangisi ArcMap uygulamasının CBS verileri ile ilgili yerine
getirebildiği fonksiyonlardan biri olamaz?
a)

Yapıları 3D görüntüleme

b)

Haritalama

c)

Sorgulama

d)

Analiz

e)

Veri Güncelleme

3) Grafik ve sözel verileri tanımlama, gözden geçirme, yönetme ve organize etme
işlemlerini üstlenmiş olan uygulama hangisidir?
a)

ArcMap

b)

ArcScene

c)

ArcCatalog

d)

ArcGlobe

e)

ArcToolbox

4) Yol ağlarının gerçekçi bir biçimde modellenmesini ve bu modeller üzerinde güzergâh
analizleri gerçekleştirilmesini sağlayan modül hangisidir?
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a) ArcGIS Data Interoperability
b) ArcGIS Tracking Analyst
c) ArcGIS Network Analyst
d) ArcGIS 3D Analyst
e) ArcScan

5) Kullanıcılara etkin yüzey modelleme, görüntüleme ve analiz imkânı tanıyan modül
hangisidir?
a) ArcGIS Schematics
b) ArcGIS Spatial Analyst
c) ArcGIS Geostatictical Analyst
d) ArcGIS 3D Analyst
e) ArcGIS Data Interoperability

6) Aşağıdakilerden
gerçekleştirilemez?

hangisi

ArcGIS

Tracking

Analyst

modülü

tarafından

a) Nokta ve track verilerini görüntüleme (gerçek zamanlı ve sabit zamanlı)
b) Zamanı renklerle sembolize etme (verinin yaş gösterimi)
c) Aksiyonlar (özniteliklere veya konumsal sorgulamalara dayanan)
d) Otomatik yazı yerleştirilmesi ve ileri düzeyde etiketleme teknikleri
e) Zamana bağlı olarak harita katmanlarının sembolize edilmesi

7) Yaygın olarak kullanılan 150’den fazla formatın ArcGIS formatına dönüşümünü
sağlayan modül hangisidir?
a) ArcGIS Spatial Analyst
b) ArcGIS Tracking Analyst
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c) ArcGIS Data Interoperability
d) ArcScan
e) ArcGIS Schematics

8) Aşağıda verilen işlemlerden hangisi ArcCatalog ile gerçekleştirilemez?
a) İlişkisel veri tabanlarına direk bağlantı)
b) Veri tipleri, içerikleri ve ikon görüntüleme
c) Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve yönetilmesi
d) ESRI ArcGIS veri formatlarının oluşturulması (Shapefile, Coverage, Feature Class)
e) 3B haritaların oluşturulması

9) ArcToolbox aşağıdaki araçlardan hangisini içermez?
a) Veri yönetimi
b) Maplex
c) Veri dönüşümü
d) Coverage işlemleri
e) Geocoding (Coğrafi kodlama)

10) Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS tarafından desteklenen veri formatlarından biri
değildir?
a) Shapefile,
b) Coverage,
c) Feature Class
d) Geodatabase
e) Mapinfo TAB
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Cevaplar
1)d
2)a
3)c
4)c
5)d
6)d
7)c
8)e
9)b
10)e
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14. YEREL YÖNETİMLERDE KULLANILAN CBS YAZILIMLARI-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan CAD/CBS yazılımı konumundaki
NetCAD ve önemli modülleri hakkında genel bilgilendirme yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
NetCAD nedir?
NetCAD mimarisi hangi yapı üstüne inşa edilmiştir?
NetCAD ürünleri ve modülleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

NetCAD

İlgili teknolojiler hakkında NetCAD
yazılımı
ve
bilgi sahibi olunması
modülleri
hakkında
bilgilendirme yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
NETCAD
NETCAD/GIS
WEBGIS
NETCAD / 3D+
NETCAD / RASVEK
NETMAP
NETÇAP
NETKAMU
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’deki belediyecilik uygulamalarına özel olarak geliştirilmiş ve çok
yaygın olarak kullanılan NETCAD yazılımı ve kabiliyetleri hakkında genel bir bilgilendirme
yapılacaktır. Bütün modülleri olmasa da, en çok kullanılan modülleri incelenecektir. Bu
bölümdeki bilgiler için http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=100171830
adresinden faydalanılmıştır.
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14.1. NETCAD
NETCAD temel olarak bir harita çizim programıdır. Hâlihazır harita üretimi, imar planı
çizimi, parselasyon haritaları yapımı ve imar uygulamalarının her türlü çizimi ile raporlarının
hazırlanması, arazi toplulaştırma, kamulaştırma haritalarının üretimi, yağmurlama projeleri ve
coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yapabilen bir CAD ve CBS programıdır. Türkiye’de yerel
yönetimlerin genelinde sıklıkla kullanılan bir yerli yazılımdır ve Türkiye’de görev yapan harita
mühendisleri, şehir plancıları vb. meslek gruplarının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiştir.
Yerel yönetimlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda da sürekli olarak güncellenmekte ve
yeni sürümler çıkarılmaktadır.

14.1.1. NETCAD GIS – Coğrafi Bilgi Sistemleri Modülü
'NETCAD GIS', mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları için tasarlanan ve
uluslararası standartları destekleyen bir CAD ve GIS teknolojisidir. NETCAD GIS özgün
mimarisi ile sunduğu güçlü CAD, GIS ve Raster entegrasyonunun yanı sıra kullanıcılarının
ihtiyaç duyduğu tüm güç ve esnekliği sağlar. Tüm Netcad masaüstü çözümleri NETCAD GIS
ana modülü üzerinde çalışır.

Geliştirilmiş 'Çizim' Yetenekleri: Netcad 7.6 ile gelen geliştirilmiş çizim yetenekleri
sayesinde veri üretimi çok daha profesyonel ve akıllı hale gelmiştir. Netcad 7.6 "açı, sapma,
eğim, otomatik yakalama ve obje izleme" gibi birçok geliştirilmiş çizim aracı ile proje üretimini
kolaylaştırır; çizimin her aşamasında kullanıcıya metrik bilgilerini anlık ve dinamik olarak
gösterir.
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Akıllı ve Geliştirilmiş 'Veri Düzenleme' Yetenekleri: Netcad 7.6 akıllı ve geliştirilmiş
veri düzenleme yetenekleri sayesinde obje bazında uygulanabilecek düzenlemeleri siz daha
işleme başlamadan önerir. Geliştirilmiş düzenleme işlemlerinin tümüne ise düzenlenecek obje
üzerinden otomatik olarak ulaşılır. Netcad 7.6 obje düzenleme işlemlerinde sunduğu akıllı yapı
sayesinde tek bir işlem ile objeye bağlı tüm yapının dinamik olarak düzenlenmesini sağlar. Bu
sayede proje süreçlerinde veri düzenleme için harcanan zamandan kazanım sağlanır ve olası
hataların önüne geçilir.

Akıllı 'Notlar' ile Kontrollü Proje Yönetimi: Netcad 7.6 ile gelen, projelere koordinat
bazlı notların eklenebilmesi yeteneği sayesinde, proje yapım süreci içerisinde yapım
mühendisleri ve kontrolörler arasındaki bilgi alışverişi profesyonel anlamda sağlanmış olur.
Projeler içerisinde istenilen koordinatlara eklenen akıllı notlar üzerinden sağlanan bilgi akışı ile
projede değişiklikler yapılır; tamamlanan isterler için notlar etiketlenir. Proje üzerinde alınan
notlar listesi ile grafik proje dinamik grafik sözel ilişki içerisindedir. Proje notları ayrı bir çıktı
olarak da alınabilir.
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Geliştirilmiş & Hızlandırılmış Çıktı Yetenekleri ve Yüksek Performansta
Kartografi: Netcad 7.6 ile her ölçekteki projenin çıktıya hazırlanma süreçleri kolaylaştırılmış
ve çıktı performansı hissedilebilir ölçüde iyileştirilmiştir. Netcad 7.6 ile gelen Layout yapısı
sayesinde farklı ölçeklerde ve istenilen sayıdaki projeler tek bir çıktı tasarımı ile çıktıya hazır
hale gelir. Netcad 7 ile gelen Kartografik Çizim yeteneğinin aktif proje üzerindeki çalışma
performansı da büyük ölçüde artırılmıştır.

Bütünleşik & Dinamik & Proje ile Her An Etkileşimli '3D-Üç Boyut Arayüzü'
Netcad 7.6 iki boyutlu planimetrik proje düzlemi ile 3D proje düzlemini anlık etkileşimli
ve dinamik hale getirmiştir. Bu sayede 3D projeler için ayrı bir çalışma yapılması gerekmez;
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projeler iki boyutlu düzlemde çalışılırken ekstra bir işleme gerek duyulmaksızın herhangi bir
anda 3D ortama aktarılabilir.
Netcad 7.6 ile 3D ortamda yapılan bir işlem 2D ortamda, 2D ortamında yapılan bir işlem
de 3D ortamda eş zamanlı olarak gerçekleşir.

Raster Yükseklik Verileri Üzerinden Proje Yönetimi: Netcad 7.6 ile yükseklik
bilgisine sahip olan tüm raster veriler sayısal yükseklik girdisi olarak kullanılabilirler. Bu
sayede proje süreçlerinde üçgen model bağımlılığı ortadan kalkmıştır. Raster yükseklik verileri
üzerinden enkesit ve boykesit oluşturma, objelere kot bilgisi kazandırma, eşyükselti eğrisi
geçirme, 3D ortama aktarma, hacim-kübaj hesaplamaları ve tüm yükseklik bazlı analizler
gerçekleştirilebilir.
Doküman Bazlı Tablosal Verilerin GIS Gereksinimi Olmaksızın CAD Projelerine
Entegrasyonu: Netcad 7.6 ile saha çalışmalarında sıklıkla toplanan doküman bazlı tablosal
verilerin CAD projelerine entegrasyonu mümkün hale gelmiştir. Örneğin; bir hâlihazır
projesinde bulunan her bir bina için sahadan toplanan kat sayısı, yapı türü, çatı tipi, yapım yılı
vb. öznitelik bilgilerine bir Excel dosyasından tek bir işlem ile aktarılabilir.
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'Katalog' Yeteneği ile Masaüstü Ortamda Çoklu Veri Yönetimi: Netcad 7.6 ile
gelen Netcad Katalog özelliği ile herhangi bir dizinde yer alan tüm proje ve dosyaların taranarak
gridal bir yapı üzerinde OGC/CAT standartlarında yönetilmesi ve kullanılması sağlanır.
Netcad Katalog'ta listelenen dosyalar Netcad ortamında açılabilir, aktif projeye referans
olarak eklenebilir, seçilen kayıtlar yeni bir dizin altına kopyalanarak arşivlenebilirler.
Netcad Katalog, proje dosyalarının kronolojik olarak yönetimini de sağlar. Belli zaman
aralığında çalışılan, görüntülenen ve güncellenen proje dosyaları filtrelenerek yönetilebilirler.
Netcad Katalog aynı zamanda mükerrer kayıtları da (aynı tarih, aynı isim, aynı boyut
vb. özelliklere bakarak) otomatik olarak listeler.
Netcad Katalog farklı kişilerin bilgisayarlarında bulunan verileri proje sınırları ile
birlikte gösterir; bu sayede masaüstü ortamda birlikte çalışabilirliğe olanak tanınır.
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14.1.2. NETCAD / 3D+
'NETCAD/3D+', kent ve arazi modelleri, imar ve yerleşim planları, peyzaj, mimari ve
yol projeleri gibi farklı ölçeklerdeki Netcad projelerinin üç boyutlu olarak modellenmesi, obje
detaylarının oluşturulması, üç boyutlu sunumlarının gerçekleştirilmesini sağlayan Netcad
modülüdür.
Projelerin 3D+' a aktarımı ve dinamik 2D-3D etkileşimi: Netcad 'in tüm modülleri
ile hazırlanmış projeler ve her ölçekteki veriler kolaylıkla üç boyuta aktarılabilir,
Seçilen tabakalar veya tüm proje tabakaları tüm özelliklerini koruyarak 3D+ 'a tek bir
işlem ile aktarılırlar,
Kaynak projede yapılan değişiklikler tekrar bir ara dosya oluşturmaya gerek kalmadan
otomatik olarak 3D+' a aktarılabilir,
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3D ortamda gelişmiş proje/veri yönetimi
GIS ve CAD yapısındaki tüm veri ve projelerinin 3D desteği,
Nokta, çizgi, alan, arazi modeli ve raster desteği,
Hazır 3D sembol ve tarama kütüphanesi,
3D ekranına aktarılan objelerin üç boyutlu ortamda uzunluk, alan, açı sorgulamaları her
detayda gerçekleştirilebilir,
3D ortamda yakalama modları kullanılarak obje sorgulama,
Aktarılan verilere 3D ortamında tabaka özellikleri tanımlanabilir bu sayede proje
detayları üç boyutlu ortamda da yönetilebilirler,
3D obje yüzeylerine saydamlık tanımlanabilmektedir,
Proje raster verileri (uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, farklı ölçeklerdeki altlık raster
haritalar) 3D arazi modeli üzerine istenildiğinde otomatik olarak kaplanır,
İstenilen tabakaya doku kaplanabilmesi, birden fazla doku ile bir tabakanın
kaplanabilmesi mümkündür,
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3D ortamda ölçülendirme olanağı
Oluşturulan modele ait ölçekli karelaj ve koordinatların oluşturulabilmesi ile 3D
ortamda ölçülendirme imkânı sağlanmıştır.

3D ortamda görüntüleme ve simulasyon
Modelin istenilen açı ve yönde görüntülenebilmesi,
Perspektif ve ortogonal görüntüleme olanağı,
Görüntülerin birkaç pencerede farklı açılarda izleyebilme ve her bir pencerede farklı
gösterim özellikleri kullanabilme imkanı (normal, stereo, clip edilmiş, renk ayarları farklı),
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Görüntü hatırlama özelliği ile görsel modele anında ulaşabilme imkanı,
Oluşturulan verilerin ekran görüntülerinin farklı resim formatlarda kaydedilebilmesi,
Yumuşatma imkanı ile daha gerçekçi görüntüleme,
Gölgelendirme, sis, kamera, gökyüzü ve ışık efektleri,
Stereo görüntüleme imkanı ve stereo projeksiyon desteği ile gerçek 3D sunumların
yapılabilmesi,
Araç ve uçak simülasyonu oluşturabilme,
Simülasyonların avi dosyası olarak kaydedilebilir,

14.1.3. NETCAD/RASVEK
'NETCAD/RASVEK', radyometrik çözünürlüğü 1 bit olan raster verilerden otomatik
olarak vektör (sayısal) veri üretebilen Netcad modüldür.
RASVEK modülü ile rasterlar üzerinde sayısallaştırma yapılmadan önce silme, çizgi
ekleme, parçacık temizleme işlemleri yapılarak raster veri iyileştirilir. İstenmeyen kalınlıktaki
objeler inceltilerek ya da kalınlaştırılarak, rasterdaki kalın detayların proje çizgilerini kapatması
ya da arka planda kalması engellenir. Raster üzerinde bir renk tanımı yapıldıktan sonra hatlar
ve eğriler yakalanabilir. Eğriler boydan boya gerçek kot değerleri verilerek sayısallaştırılır.
Kesenlerden eğri yakalanabilir veya manuel olarak çoklu doğru ile sayısallaştırılmış eğrilere
hızlı bir şekilde ardışıl olarak kot verilebilir. Rasterlar editlendikten sonra saklanarak yapılan
bütün değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır.
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Raster işlemleri
Bilinen 60+ üzerinde raster formatı yüklenebilir,
Afine, Helmert, Projeksiyon ve Datum Dönüşümü yapılabilir,
Rasterlar üzerinde renk derinliği, boyut, renk ayarı, histogram işlemleri yapılabilir,
Raster üzerinde silme, çizgi ekleme yapılabilir,
Çizgilerde piksel inceltme-kalınlaştırma, çapak giderme işlemleri yapılabilir,
Monochrome raster verinin istenilen renklerde görüntülenebilmesi sağlanır,
Oluşturulan sonuç raster saklanabilir,

Raster hat yakalama ve sayısallaştırma işlemleri
Raster veride gösterilen hatların otomatik sayısallaştırılması,
Raster veri üzerinde otomatik alan kapatma,
Raster verideki eğrilerin, kot değerleri verilerek otomatik sayısallaştırılması,
Eğrilerin tek tek yada kesen objelerin seçimi ile yapılabilmesi,
Son derece etkili raster ve vektör yakalama modları,
Raster/raster, raster/vektör ve vektör/vektör birleştirme işlemleri,
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İstenen tabakada sayısallaştırmanın yapılabilmesi,
Tabakalara hat tipi, sembol, tarama, çizgi kalınlığı, piksel bazlı yazı boyu
tanımlayabilme,

Çizim, görüntüleme ve analizler
Tabakalara ölçeğe bağlı görünürlük tanımlayabilme,
Netcad 7.0 GIS yetenekleri ile tematik haritalar hazırlayabilme, lejant oluşturabilme,
TrueType sembol desteği,
Kullanıcı tanımlı sembol oluşturabilme,
Google Earth üzerinde projelerinizi görebilme,

14.1.4. Analist
ANALİST', temel ve ileri düzey topografik, hidrotopografik, hidrolojik ve çevresel
analizlerin yanı sıra uzaktan algılama teknikleri ile uydu görüntülerinin analizi; temel ve ileri
seviye konumsal analizlerin yapılabildiği; gerçekleştirilen bu analiz sonuçlarının da
doğruluklarını farklı metodlara göre ölçülebildiği Netcad uygulamasıdır.
ANALİST çok zengin analiz yetenekleri ile donatılmış bir uygulamadır. ANALİST
yoğun olarak Netcad MİMAR yapısını kullanır. ANALİST modülü altında sunulan komutlar
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Mimar ile yapılabilecek analizlerin küçük bir yüzdesidir. Mimar içerisinde sunulan operatörleri
kullanarak çok karmaşık analizler yapmak mümkündür.

Yüzey Analizleri
ANALİST; Yükseklik, Eğim, Bakı (Yön), Görünürlük analizleri ve çeşitli özelliklerde
Rölyef haritaları hazırlanabilmektedir.
ANALİST; yüksekliğin ikinci türev topografik ve hidrotopografik analizleri olan;
•

Plan ve Profil Yamaç Eğriselliği (Gallant ve Wilson, 2000),

•

Yamaç Eğimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000),

•

Yamaç Yönelimi (Horn, 1981, Sonlu Farklar Wilson ve Gallant, 2000) ,

•

Pürüzlülük (Relative Position, Slope Variability, Standart Deviation of Elevation,
TRI/Riley),

•

Isı Yük Endeksi (Bruce and Dylan, 2002),

•

Nehir Aşındırma Gücü (SPI),

•

Özgül Havza Alanı,

•

Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS),

•

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI),

•

Yıllık Güneş Radyasyonu (Bruce ve Dylan 2002) analizleri yalnızca yükseklik girdisi
ile farklı bilimsel metotlara göre gerçekleştirilebilir.
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Uzaktan Algılama Teknikleri ile Görüntü Analizleri
ANALİST; uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama tekniklerini kullanarak farklı
analizler yapma imkânı sunmaktadır.
ANALİST farklı algılayıcılardan temin edilen farklı özelliklere sahip görüntüler
üzerinde;
•

Görüntü Ön İşleme | Geometrik Düzeltme, Band İşlemleri, Mozaikleme

•

Görüntü Zenginleştirme | Atmosferik Düzeltme, Filtreleme, Histogram, Renk
Ayarları/Dengeleme, İyileştirme, Temel Bileşen Analizi, Dekorelasyon Gerilmesi,

•

Görüntü Analizi | Sınıflandırma (Kontrollü/Kontrolsüz), Doğruluk Analizi,
Grup/Piksel Sınıflandırma, Bant Aritmetiği, Değişiklik Analizi, Katman Ayır/Kaydet

•

Raporlama | Vektörizasyon, Georeport süreçlerinin uygulanması mümkündür.
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Temel ve İleri Konumsal Analizler
Temel
konumsal
analizler
olarak
Tampon, Voronoi ve Overlay analizlerinin yanı sıra,

değerlendirilen Tampon ve Çoklu

İleri konumsal analizler olan;
•

Mamdani Bulanık Modelleme(FIS), Değiştirilmiş Analitik Hiyerarşi Süreci(mAHP) gibi uzman tabanlı analiz yöntemleri,

•

Ağırlıklı Çakıştırma(Weighted Overlay) gibi veri güdümlü analiz yöntemleri,

•

Lojistik Regresyon(LR) gibi istatistiki analiz yöntemleri için içerisinde hazır
operatörler ve kullanıma hazır modeller yer içermektedir.

Mimar içerisinde yer alan hazır operatör ve modeller yardımıyla çok sayıdaki raster ve vektör
veri kaynakları girdi olarak kullanılarak ileri konumsal analizler gerçekleştirilebilmektedir.
Gelişmiş modelleme araçları ‘yapay zeka’ ve ‘veri madenciliği’ genel başlıkları altında
tanımlanmıştır. Her iki yöntemin de amacı ‘öğrenmek ve akabinde çıkarsamaktır.’ Analist
çıkarsamalarda
duyulacak
güvenin
ölçümü
de ROC (Receiver
Operating
Characteristic) Analizi ile sağlanır.
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14.1.5. Koridor Analizi
'KORİDOR ANALİZİ', herhangi bir arazi modeli üzerinden sadece eğim kriteri ile en
uygun yolu ve alternatif yolları bulabilen, güzergah alternatiflerin diğerlerine göre avantajlarını
raporlayan Netcad ürünüdür. Güzergah bulunurken yasak alan kısıtlaması ve maliyetleri
etkileyecek tarım arazisi, sulak alan, bataklık gibi alanlar kriter alan olarak kullanılabilir, tünel,
köprü ve viyadükler çözüme dahil edilebilir. Üretilen güzergahlar NETPRO modülü tarafından
kullanılabilir.
Eğim, yanal eğim, kot gibi geometrik parametrelerin yanında yasak alanlar, kriter
alanlar ve özel yapılar kullanılarak iki veya birbirini takip eden ikiden fazla nokta arasında en
uygun güzergah analizi yapılabilir.
Koridor Analizi modülü ile birçok farklı parametre bir araya getirilerek sentezlenebilir.
Parametrelerin yanında yasak alan, özel yapılar, uğranması gerek noktalar gibi koşullar da
belirlenerek optimum güzergahın bulunması sağlanır.
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Birçok farklı yapıda yükseklik verileri kullanılarak, koridor analizi gerçekleştirilebilir.
Üçgen model, DTM, GDEM, SRTM gibi farklı yapıda yükseklik verileri direk olarak
kullanılarak koridor analizi gerçekleştirilebilir. Bu verileri kullanmak için hiçbir ara işlem
yapmaya gerek kalmaz.

Koridor analizinde kullanılacak kriter alanlara ağırlık verilebilir.
Kriter alanlara ağırlık ve birim yol maliyeti verilerek, analiz sonucunun daha isabetli olması
sağlanabilir.
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Yasak alanlar ve özel yapılar seçilerek belirlenecek olan koridor üzerinde tam kontrol
sağlanır.
Askeri alanlar, gölalanı, sit alanı gibi yasak alanlar belirlenerek bulunacak olan en uygun
güzergâhın bu alanlardan kesinlikle geçmemesi sağlanabilir. Köprü, viyadük, tünel gibi özel
yapılar tanımlanarak bu yapılara geçiş önceliği verilebilir. Özel yapılar için de birim yol
maliyeti girilebilir.

Daha önce belirlenen hatlar koridor analizine dahil edilebilir ve yeni bulunan hatlarla
veya farklı güzergahlarla karşılaştırılabilir.
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Belirlenen parametrelerde en uygun güzergahın belirlenmesinin yanı sıra daha önceden
belirlenmiş hatların da koridor analizine dahil edilmesi ve parametrelere uygun olarak analiz
edilmesine olarak sağlar.

14.1.6. Network Analizi
'NETWORK ANALİZİ', yol, su, elektrik gibi her türlü şebekeyi çözebilen ve üzerinde
analizler yapmayı sağlayan Netcad modülüdür.
NETWORK ANALİZİ, şebeke oluşturmak için mevcut konumsal verileri kullanır.
Konumsal veriler üzerinde, şebekeyi oluşturacak elemanlar, bu elemanların bağlantı kriterleri,
geçerlilik kuralları tanımlanır. Bu tanımlar ile bir şebeke modeli oluşur.

Ulaşım ağı analizi
En kısa (uygun) yol (short path) analizi; bir ulaşım ağı üzerinde bir noktadan başka bir
noktaya olan en kısa (uygun) yolu bulur. Uygun denmesinin nedeni şudur: Bazen en kısa yol
yerine en hızlı yola ya da en ucuz yola ihtiyaç olur. Network Analizi ile "uygun" tanımını
kullanıcıdan alabilir.
Çoklu noktadan rotalama (travelling salesman problem) analizi; bir ulaşım ağı üzerinde,
verilen noktaların tümünü ziyaret eden en kısa (uygun) güzergahı bulur.
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Elektrik/Su şebekeleri analizi
Etkilenme/Beslenenler Analizi; bir su şebekesinde, bir boru patladığında, susuz kalacak
olan boruları bulur ya da bir elektrik şebekesinde, bir trafodan beslenen hatları bulur.
Besleyenler Analizi; Bir elektrik ya da su şebekesinde, bir şebeke elemanından kaynağa
giden yani o elemanı besleyen hatlar bulunur.
Erişilemeyenler; Bir elektrik ya da su şebekesinde, hiçbir kaynaktan beslenmeyen
elemanları bulur.
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14.1.7. Zaman Gezgini
ZAMAN GEZGİNİ', aynı bölgeye ait farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş projelerin,
geçmişten bugüne gösterdiği değişimin, istenilen tarihler arasında hareket edebilen bir slider
sayesinde kolaylıkla izlenebilmesini sağlayan Netstore ürünüdür.
Örneğin; imar planlarının geçmişten bugüne gelişimi, kentin imar planlarına ne kadar
uygun olarak reaksiyon gösterdiği, gecekondulaşmanın zaman içerisinde nasıl bir yol izlediği,
orman yangınları, afetler öncesi ve sonrası değişimler, Taş Devri' nden günümüze kadar
yerleşim alanları vb. gibi zaman içerisindeki değişimlerin projeler üzerinden geçmişten bugüne
izlenebilmesini sağlar.
Raster ve vektör veri formatları üzerindeki zamansal değişiminin takip edilmesi
sağlanabilir.
Farklı zaman değerleri girilmiş olan raster ve vektör verilere sahip CAD ve GIS
yapısındaki verilerin özel bir slider kontrolü aracılığıyla zamana göre değişimini gösterir.

Verilere ait tarih girişleri yapılarak değişimin izlenmesi sağlanabilir.
Farklı zaman aralıklarında ki değişiklikler slider kontrolü ile anlık olarak izlenebileceği
gibi 'Tarih Girişi' sayesinde manuel tarih girişi yapılarak girilen tarihteki duruma anında
ulaşılabilir. Slider kontrolü ile istenilen zaman aralıklarına geçiş yapılarak, farklı zaman
aralıklarındaki değişiklikler gözlemlenebilir, seçili zaman aralığındaki veri ve projelere
istenilen ölçekte zoom in/out yapılabilir ve farklı tarihlerde oluşturulmuş olan veriler zaman
gezgini üzerindeki video izleme özelliği sayesinde izlenebilir.
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Raster ve vektör veri formatları üzerindeki zamansal değişiminin takip edilmesi
sağlanabilir.
Farklı zamanlarda karolanan raster veya GPS verisi gibi farklı zaman damgalarına sahip
vektör verilerin yüklenmesi durumunda zaman gezgininde bu veriler otomatik olarak
görüntülenir. Tüm zaman değişimi limitlenebilir; limit bulma özelliği sayesinde tüm zaman
limiti de gözlemlenebilir.
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14.1.8. Hesap
'HESAP', haritacılık tabanlı hesaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği, araziye ilişkin
nokta verilerinin mevzuatlara göre farklı şekillerde oluşturulduğu, hesaplandığı,
dönüştürüldüğü Netcad modülüdür. Hesap modülü ile veri düzenleme, koordinat dönüşümü ve
mevzuatlarla uyumlu paftalama işlemleri de gerçeklestirilebilir.

Nokta editörü işlemleri
Nokta Editörü sayesinde koordinatlı nokta verilerinin proje girişleri yapılabilir, girilen
nokta verilerinin düzenlenmesi sağlanabilir,
Nokta Editörü çizim ekranı ile etkileşimlidir, yapılan değişiklikler ekranda ve nokta
editöründe dinamik davranış gösterirler,
Nokta Editöründe noktalar farklı koordinat sistemlerinde görüntülenebilir ve çıktıları
alınabilir,

Pafta editörü işlemleri
Projelere ilişkin paftalar, 'Standart Topoğrafik Pafta' yapısında, İlbank ve TKGM
yönetmeliklerine göre tek tek ya da otomatik olarak oluşturulabilir,
1/500 ile 1/100000 ölçekler arasında standart paftalar açılabilir,
İstenilen ölçekte ve koordinatta yerel paftalar açılabilir,
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Rapor Değişkenleri ile pafta bilgileri otomatik olarak işlenir,

Dönüşüm işlemleri
Projelerin koordinat dönüşümleri Affine ve Helmert yöntemlerine göre referans
noktalardan yapılabilir, çıktılar metin olarak ya da proje üzerinde oluşturulabilir,
Farklı koordinat sistemleri arasında dönüşümler gerçekleştirilebilir,

Nokta atma işlemleri
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4 noktadan ve 2 noktadan kesişim işlemleri ile prizmatik değerler kullanılarak ekrana
noktalar atılabilir,
Farklı kutupsal değerler girilerek ekrana noktalar atılabilir,
Hat ve Alan köşelerine otomatik noktalar üretilebilir,

Kutupsal hesaplar ve kestirme hesapları
Farklı şekillerde kutupsal hesaplar (Eğik Kenar-Düşey Açı, Yatay Kenar-Düşey Açı
gibi, Yatay Kenar-Kot Farkı, Takeometrik vb.) gerçekleştirilebilir,
İleriden ve Geriden Kestirme Hesapları ile Zemine İndirgeme Hesapları yapılabilir,

Poligon ve nirengi hesapları
İlbank ve TKGM yönetmeliklerine göre poligon ve dizi nirengi hesapları yapılabilir,
Poligon Hesapları, Deniz ve Elipsoid düzlemine ve Gauss Kruger düzlemine
indirgenerek hesaplanabilir,
Kot ve kenar kontrolleri yapılabilir,
Rasat ve Gauss karneler düzenlenebilir, elektronik aletlerden aktarımları sağlanabilir,
Poligon ve Ölçü Kanavaları çizdirilebilir,
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Raporlar
Koordine Özet, Alan, Aplikasyon ve Prizmatik raporlar alınabilir ve projeye eklenebilir,
Kutupsal ve poligon hesap raporları alınabilir,
Tüm raporlar excel formatında oluşturulabilir,

14.1.9. NETMAP
'NETMAP', imar ve kadastro projelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu' nda belirtilen
esaslara dayanılarak tüm aşamaları ile gerçekleştirilebildiği TKGM' nin TAKBİS standartlarına
tam uyumlu veri üreten Netcad modülüdür.
NETMAP, imar dağıtım projelerini de tüm aşamaları ile mevzuat ve yönetmeliklerin
gerektirdiği standartlarda gerçekleştirir.

Tam Otomatik Dağıtım & Grafik Dağıtım
Netmap7 ile dağıtım, projenin tamamı için (veya seçilen kadastro parselleri için) tek bir
işlemle otomatik olarak gerçekleştirilir. Otomatik dağıtım, kadastro hisselerini kadastro
parsellerinin üzerinde yer alan imar parsellerine dağıtır. Otomatik dağıtıma esas olacak kadastro
ve imar parsellerinin çakışma oranını kullanıcı belirleyebilir. Otomatik dağıtım arayüzü
kadastro ve imar ilişkilerini dinamik olarak yönetir; seçilen kadastro parselleri ve belirlenen
çakışma oranına göre imar parselleri otomatik olarak arayüze gelir; kadastro parsellerinin
dağıtım miktarı da bu sırada otomatik olarak hesaplanır.
Netmap7 ile dağıtım grafik proje üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Hisseler
grafik proje üzerine sürükle bırak yöntemi ile ard arda dağıtılabilirler. Bu sırada imar
parsellerindeki doluluğu gösteren dinamik tematik yapı, dağıtımın nerelere yapılabileceği
konusunda yol gösterir. Dinamik yapı sayesinde parsellerdeki dağıtım öncesi ve sonrası durum
anına proje üzerine tematik olarak yansır; gridler ve parsel etiketi üzerinde de anlık olarak
güncellenir.
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Dağıtım Sorguları Grafik Proje Üzerinde Tek Bir Tıklama ile Tematik Olarak
İzlenir
Gerçekleştirilen dağıtım sonrası hissenin hangi imar parsellerine dağıtıldığı ve bu
parsellerin dağıtım sonrası hangi oranda doluluğa sahip olduğu tek bir tıklama ile grafik proje
üzerinde tematik olarak gözlemlenir.
Grafik etkileşimli tematik sorgular parsel ve hisse bazında da yapılabilir bu sayede
dağıtım öncesi ve dağıtım sırasında; seçilen kadastro parselinin üzerinde kalan imar parselleri
grafik proje üzerinde doluluk oranlarına göre farklı renklerde tematik olarak görülebilirler; bu
sayede dağıtılması istenilen hissenin nerelere dağıtılabileceği dağıtım sürecinde anlık olarak
izlenir. Yine seçilen hissenin dağıtımı yapılan bölümünün hangi imar parsellerine dağıtılmış
olduğu ve son durumda bu parsellerdeki doluluk durumlarıher an kullanıcının gözü önündedir.
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Grafik Etkileşimli Akıllı Arayüzler
Netmap7, grafilk proje ile anlık etkileşimli arayüzleri; proje ve kontrol süreçlerinde her
aşamadaki dinamik ve otomatize akıllı yapısı; tüm fonksiyonların bir arada kolaylıkla
kullanılabildiği yenilenen şerit menüleri; tamamen yenilenmiş ve gerekli tüm fonksiyonları
içeren birbirleriyle ve grafik proje ile her an etkileşimli 'Kadastro','İmar','Rapor','Dağıtım'
arayüzleri sayesinde imar ve kadastro proje süreçlerini son derece kolay, kontrolü ve eğlenceli
hale getirmiştir.
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Grafik Etkileşimli Kontrol Fonksiyonları
Netmap7'nin sahip olduğu dağıtım kontrol fonksiyonları, kullanıcılarına dağııtm
süreçlerinin tüm aşamalarında tam kontrollü bir yapı sunar. Kontrol sonuçları Netmap7'nin
rapor arayüzünde tüm detayları ile görüntülenir. Seçilen kontrol işlemi sonucunda rapor
gridinde yer alan her bir kayıt grafik proje ile her an ilişkili ve dinamik yapıdadır.

Dağıtım Kontrolü ile projenin genel durumu anlık olarak izlenebilir; projedeki
mülkiyetlere göre parsel sayıları ve alan büyüklükleri; maliklerin hisse toplamları ve hisse
oranları; DOP ve OKA alınan/alınmayan parsel sayıları ve bu alanların toplam büyüklükleri;
projenin o andaki dağıtım durumu gibi proje süreci için gerekli kritik bilgiler, yapılan her
değişiklik sonrası anlık olarak izlenebilir.
İmar Kalan Kontrol fonksiyonu ile projede kontrol anındaki dağıtımı yapılmı ve
yapılmamış tahsisler tüm detayları ile görülebilir.
Tahsis Kontrol fonksiyonu ile proje gemneli için belirlenen minimum ve maksimum
tahsis miktarlarına göre, belirlenen aralıklar dışında kalan tahsisler ve bu tahsislere ilişkin tüm
detaylar rapor arayüzünde yer alırlar.
Kadastro X İmar Çakıştır kontrol fonksiyonu ile kontrol anında -belirlenen çakışma
oranına göre- imar parsellerinin hangilerinin kadastro parselleri üzerinde kaldığı parsel
numaraları ve tüm detayları ile listelenirler; her bir sonuç kayıt grafik proje üzerinde tematik
olarak da izlenebilir.
Kadastro X İmar X Yol Çakıştır kontrolü ile kadastro parsellerinin yollar ve plan
fonksiyon alanları üzerinde alansal olarak ne kadarının yer aldığı rapor arayüzünde
gözlemlenir.
Kontrol sonuçlarının tamamı istenildiği anda rapor arayüzü üzerinden tek bir komutla
Excel formatında raporlanabilirler.
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Eski ve Yeni Tapu Verilerinin Karşılaştırılması
Projeye başlandığı ve projenin sonlandığı zaman sürecinde tapu sözel verilerindeki
değişiklikler birbirleri ile karşılaştırılabilir ve raporlanabilir. Tapu veri karşılaştırma
arayüzünde tapu verilerindeki projeye başlandığı andaki durum ve geçen süreçteki güncel
durum tüm detayları ile gözlemlenir ve değişiklikler karşılaştırılabilir. Sonuçlar anına Excel
formatında raporlanabilir.

Otomatik Veri Giriş & Düzenleme Fonksiyonları
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Netmap7 ile kadastro ve imar parsellerine ilişkin veriler, projeye toplu olarak
girilebilmekte; bu sayede projeciler için çok önemli olan zamandan büyük oranda kazanım
sağlanmaktadır. Kadastro ve İmar parsellerine alan, bedel, düzenlemeye girmeyen alan,
kamulaştırma durumu, eski DOP miktarı, pafta numarası, cins, DOP OKA alınıp alınmayacağı,
OKA parseli olup olmadığı bilgileri ve mülkiyet ilişkin bilgiler tek bir işlemle toplu olarak
girilebilmektedir.
Netmap7 ile grafik ekrandaki bilgiler de projeye otomatik olarak aktarılabilir. Kadastro
ve İmar parselleri için pafta numarası, alan büyüklüğü, ilçe, mevkii ve irtifak bilgileri grafik
ekran üzerinden otomatik olarak projeye aktarılabilir. Bul/Değiştir fonksiyonu sayesinde de
Kadstro ve İmar kayıtlarındaki tüm veriler otomatik olarak tek bir işlem yardımı ile
değiştirilebilirler.

Tek Seferde Çoklu İmar Parsellerine Dağıtım
Netmap7 ile gelen tek seferde birden çok imar parseline çoklu dağıtım yeteneği
sayesinde, seçilen kadastro parselinin tüm tahsisleri -hisseleri oranında- istenilen imar parsel
grubuna tek seferde dağıtılabilir.
Çoklu dağıtılması istenilen kadastro parselinin tüm malikleri, hisse bilgileri ile birlikte
arayüze otomatik olarak gelir. Bu sıradaki toplam tahsis büyüklüğü ve seçilen imar parsel
grubunun dağıtım yapılabilecek alan büyüklüğü toplamı da otomatik olarak hesaplanır.
Çoklu dağıtım sonrası oluşan durum, dağıtım yapılan imar parsellerinin doluluk
tematikleri ile grafik proje üzerinden anlık olarak izlenebilir.
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Grafikten Alan Düzeltme
Netmap7 ile gelen grafikten alan düzeltme yeteneği sayesinde, dağıtımın herhangi bir
aşamasında grafik proje üzerinden parselasyona müdehale edilerek kalan tahsislerin dağıtımı
istenilen parsele yapılabilir. Bu sayede aynı maliğin tüm tahsisleri aynı parsellere grafik proje
üzerinden toplanabilir.
Grafikten alan düzeltme sonrası komşu parsellerde oluşan değişiklikler dinamik olarak
projeye yansır.
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14.1.10. NETÇAP
'NETÇAP 7', herhangi bir mekânsal veriye ait katmanlardan, belirlenen kurallar
çerçevesinde istenilen her türde raporu, farklı baskı ölçeklerinde, hızlı ve basit bir şekilde
hazırlanmasını sağlayan Netcad modülüdür. Netçap 7 sayesinde İmar Durumu'ndan Mania
Formuna, Jeoloji Yerleşime Uygunluk Raporu'ndan Adres Tespit Formu'na kadar her türlü
belge ve rapor hazırlanabilmektedir.

Veri tabanı Uyumluluğu
Netçap7 ile Otomatik Belge Hazırlama işlemleri artık veri tabanı yada veri tabanı
bağlantısı olmadan hazırlanabilmektedir. Bu sayede kurumların aktif olarak kullandıkları bir
veri tabanı sistemi olmadan da Otomatik Belge Hazırlama altyapısı oluşturulabilmektedir. Bu
durumda halihazırda kullanılan CAD katmanlar içerisindeki öznitelik bilgileri kullanılarak
Otomatik Belge Hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca katmanların veri tabanında bulunan diğer tablolardan sözel ve mekânsal olarak
istenilen bilgilerin otomatik olarak getirilebilmektedir.

Belge ve Rapor Çeşitliliği
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Belge hazırlama işlemi Netçap 7 ile tüm katmanlardan hazırlanabileceğinden birçok
belge ve rapor türü otomatik olarak alınabilir. İmar Durumu, İnşaat İstikamet formlarının
yanında,
•

İmar Durumu

•

Kot kesit Tutanağı

•

Aplikasyon Krokisi

•

İnşaat-istikamet Rölevesi

•

Encümene Teklif Belgesi

•

Jeoloji Raporu

•

Yer Buldurucu Haritası

•

Numarataj Saha Formu

•

Bina Öznitelik Tespit Formu

•

Parsel Özet Raporu

•

Adres Tespit Formu

•

Fen İşleri İmalat

Klişeler özelleştirilebilir. Kullanmak istenilen klişeler programa şablon yapıda kolaylıklar
eklenebilir ve bu şablonlar üzerinde belge ve rapor alımı yapılabilir.
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Birden Fazla Çizim Alanı Oluşturabilme
Rapor içerisinde birden fazla farklı ölçekte Çizim Alanı hazırlanabilmekte, bu sayede
ana çizim alanı ve kuş bakışı çizim şeklinde tasarımlar oluşturulabilmektedir. Bir taraftan
1/1000 ölçeğinde Çizim Alanlı görüntülenebilirken bir taraftan da 1/20000 ölçeğinde objenin
genel olarak konumu hakkında bilgi verebilecek şekilde kuşbakışı ölçek hazırlanabilmektedir.
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Web Servis Desteği
Belge içerisinde herhangi bir Web Servis içerisine parametre gönderilerek istenilen
değerler rapor sonucuna görüntülenebilir. Örneğin Tapu Web Servisleri parametreleri ayarlanıp
istenilen parametreler gönderildiğinde Tapu Web Servislerinden gelen değerler Belge
içerisinde yerleştirilebilmektedir.
Benzer şekilde MIS servisleri parametreleri ayarlanıp Borç ve Beyanların takibi Belge
içerisinde gösterilebilmektedir.

Filigran Desteği
"Parametreler" menüsünde yer alan "Filigran" özelliği ile belgelerin içerisine listede yer
alan ifadelerden biri yazdırılabilmektedir.
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Otomatik Plan Notu
Belge oluşturma sonrası belirli kurallar çerçevesinde akıllandırılmış plan notları Çap
hazırlama sonrası belgeye otomatik olarak getirilebilmektedir. Bu sayede hem yanlış plan
notlarının rapora eklenmesinin önüne geçilebilmekte hem de zaman ve performans olarak
avantaj elde edilmektedir.
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Otomatik Belge Kuralları
Her Belge için ayrı ayrı hazırlanabilecek ekrandaki objelerin renk, boy, kalınlık, taralı
olma gibi özel durumlarına müdahale edilebilen kurallar tanımı yapılabilmektedir. Bu kuralları
sayesinde Çap alma sonrası yapılacak özel ve zaman alan işlemler hızlı ve otomatik bir şekilde
kurallara bağlanarak yapılabilmektedir. Bu kurallar Obje, Tabaka, Mod ve Çizim Alanı
şeklinde farklı parametreler kullanabildiğinden burada hazırlanabilecek kurallar rahatlıkla bir
çok manuel işlemi sistematik bir şekilde otomatik hale getirebilmektedir.
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Otomatik Koordinat Listesi
Belgesi hazırlanan katmana ait Koordinat Listesi Belge sonrası otomatik olarak
oluşturulabilmektedir. Ayrıca aynı projeksiyondaki Ağırlık Merkezinin Koordinatları da
Belgede istenilen alanlara yazılabilmektedir.

14.1.11. NETKAMU
NETKAMU', her türlü kamulaştırma projesinin ülkemizde uygulanan kamulaştırma
yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan Netcad modülüdür. Yol, kanal,
baraj, gölet, enerji nakil hatları için kamulaştırma projelerinin ilgili kurum (TCK, TEİAŞ, DSİ
vd.) standartlarında baştan sona tüm aşamaları ile gerçekleştirilebilmesini sağlar.
NETKAMU modülünün opsiyonları olan;
•

NETKAMU | ENH,
gerçekleştirilmesini,

enerji

nakil

hattı

kamulaştırma

proje

süreçlerinin
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•

NETKAMU | TSRF, kamulaştırma işlemleri sonrasında gerekli olan hukuksal süreç
takibinin yapılabilmesini sağlar.

Kamulaştırma sahasında yer alan tüm eski ve yeni kamulaştırma alanları bir
arada projelendirilebilir; sonuçlar çıktı ve raporlara yansıtılır.
Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan, daha önceden kamu yararı kararı alınmış
olan alanlar ve diğer tüm ek kamulaştırma alanları tarihleri ile birlikte projeye tanımlanır. Bu
sayede proje sonuç çıktı ve raporlara eski ve ek kamulaştırma alanlarına ilişkin tüm değerler
yansır.

Kamulaştırma projelerinde hazır güzergâhların kullanımına olanak tanır.
Kamulaştırması yapılacak olan alanın güzergâhı, uygulama projesi önceden yapılan yol,
kanal, enh vb. projelerden alınarak direkt olarak kamulaştırma projesinin güzergâhı olarak
tanımlanabilir. Örneğin; projesi tamamlanmış bir yol güzergâhı, kamulaştırma proje güzergâhı
olarak tanımlandığında; somelerdeki yarıçap ve geçiş eğrilerinin giriş ve çıkış değerleri
kamulaştırma proje güzergâhı olarak otomatik tanımlanacak ve tüm güzergâh detay bilgileri de
plan üzerinde yer alacaktır.

441

TKGM tapu sözel verilerinin kamulaştırma proje sınırı içerisinde yer alan
parsellere aktarımı sağlanır.
Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan parsellere ilişkin tüm tapu sözel verileri,
kadastro müdürlüklerinin sağladığı formatlarda (*.mdb, *.xml, *.xls) projelere entegre edilir.
NETKAMU 7 eklenen tapu sözel verileri ile proje sahasındaki parselleri direkt olarak
ilişkilendirilir; bu sayede kamulaştırma projelerinin her aşamasında grafik-sözel dinamik
ilişkiler ihtiyaç duyulduğu her an kolaylıkla sorgulanabilir ve yönetilebilir.
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Yenilenen ve birçok işlemin otomatize olduğu kullanımı kolay menü tasarımları
bulunmaktadır.
NETKAMU 7 geliştirme süreçleri, kamulaştırma projeleri yapan kurum kuruluşların
ihtiyaçları ve uzman kamulaştırma projecilerinin kullanım ve tasarım önerileri dinlenerek
gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin sonunda proje süreçlerinde uygulanması gereken birçok işlem
otomatize edilmiş; kullanımı hızlı ve kolay olan menü grupları altında toplanmıştır. Bu sayede
daha önceden farklı menülerden birçok butonun ard arda uygulanması sonucu yapılabilen
işlemler, NETKAMU 7 ile birkaç tıklama ile gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Yeni ‘Proje Parametreleri’ ile, projenin en başında tek seferde girilen
değişkenlerin (kamulaştırma cinsi, proje lokasyonu, yüklenici,kontrol ve kurum
bilgileri..vb.) proje sürecinde gerekli olan her aşamaya dinamik olarak yansıması; rapor
ve çıktılarında otomatik olarak yer alması sağlanır.
NETKAMU 7’de yer alan ‘Proje Parametreleri’ penceresine; kamulaştıran kurum,
parselin cinsi, dengeleme ölçeği, lokasyon, malik bilgileri, yüklenici ve kontrol bilgileri ve plan
parametreleri tek seferde tanımlandığında, girilen bilgiler proje süreçlerindeki her aşamaya
dinamik olarak etki eder. Proje, beyanname çıktıları ve raporlarda girilen bilgiler otomatik
olarak yer alır.
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Kamulaştırması tamamlanan ve devam eden parsellerin parsel bazında yönetimi
mümkündür.
Kamulaştırma proje sahası içerisinde yer alan parsellere, ‘kamulaştırması tamamlanan
parsel’, ‘kamulaştırması devam eden parsel’ bilgisi toplu veya parsel bazında girilebilir. Bu
sayede kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan parsellerin izlenebilmesi ve yönetilebilmesi
parsel bazında sağlanmış olur.
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Kurum bazında hazırlanmış ‘standart tabaka yapısı’ sayesinde tüm projeler aynı
dili konuşur.
NETKAMU 7’nin sunduğu standart veri yapısı sayesinde kamulaştırma yapan
kurumlarda farklı bölgelerinde yapılan projelerin aynı standartta olması ve istenildiğinde
kolaylıkla tek bir projede birleştirilebilmesi ve tüm detayları ile yönetilebilmesi sağlanmış olur.

Grafik sözel veri aktarımlarının proje sürecinin her aşamasında otomatik olarak
yapılabilir
NETKAMU 7’nin grafik sözel ilişkileri dinamik olarak yöneten geliştirilmiş editörleri
sayesinde proje kayıtları otomatik olarak oluşturulur ve gerekli bilgi girişleri toplu olarak
gerçekleştirilir. Parsel verilerine ilişkin kayıtlar tek bir tıklama ile otomatik olarak parsel
editörüne aktarılır. Parsellerin cinsi, mevki, filli, ölçeği, tecviz parametreleri, pafta bilgileri,
irtifak alanları, eski kamulaştırma bilgileri vd. tüm gerekli bilgiler gerekli olduğu anda
ekrandaki projeden editörlere; editörlerden de projeye anında aktarılabilir.
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Beyanname çıktıları, kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin otomatik olarak her
kuruma özel olarak oluşturulabilir.
NETKAMU 7 içerisinde her kuruma özel, kurum standartları ile (KGM, TEİAŞ,
TEDAŞ, DSİ, EPDK) birebir uyumlu olarak hazırlanmış beyanname şablonları yer alır. Bu
sayede kamulaştırma projecileri proje sonuçlarına ilişkin beyannameleri kolaylıkla ve kullanıcı
müdahalesi gerektirmeksizin hazırlayabilirler.
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Yenilenen ‘Direk Editörü’ sayesinde someler arası uzaklık kontrollerinin otomatik
olarak yapılabilmesi ve hataların dinamik olarak düzeltilebilmesi sağlanır.
NETKAMU 7, direk mesafelerinin ENH kamulaştırma projelerinde tüm proje güzergahı
için her an dinamik olarak yönetilebilmesini ve hataların kontrollü olarak izlenebilmesini ve
düzeltilebilmesini sağlar. Kullanıcı some noktaları arasında kalan direkler arası mesafelerde var
olan hataları editör üzerinde anında görür ve istediği düzeltmeler kolaylıkla yapabilir.

Direk lokasyonlarının ekran üzerinden veya koordinat bilgisi
değiştirilebilmesi, değişikliklerin dinamik olarak projeye yansıması sağlanır.

girerek

NETKAMU 7 ile direk lokasyonları, proje üzerinde istenilen koordinata taşınabilir.
Direk editörü üzerinden seçilen, lokasyonu değiştirilmesi istenilen direk proje üzerinde
halihazır harita, kadastro deseni, eski kamulaştırma alanı vb. altlık parametrelere göre istenilen
koordinata taşındığında, proje bütünü dinamik olarak yeni güzergaha göre güncellenir.
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Direk bilgilerinin Excel dosyalarından projeye aktarılabilmesi sağlanır.
NETKAMU 7 ile direk bilgileri ve koordinatları Excel dosyasından okutarak direkt
olarak projeye aktarılabilir.

Kamulaştırma projeleri için gerekli olan tüm raporların Excel tabanlı ve kurum
standartlarında otomatik olarak hazırlanabilmesi sağlanır.
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Proje sahasındaki binaların envanter raporlarının ek ve eski kamulaştırma alanları
bazında oluşturulması,
Kamulaştırma sahasındaki detayların (dere, kıyı kenar, yol, park, yeşil alan vb.)
taşınmaz mal özet cetvellerinde adet ve alan bilgilerinin yer alması,
Kamulaştırma İcmal Raporlarının ek kamulaştırma ve eski kamulaştırma alanları
bazında oluşturulması,
Kamulaştırma raporları KGM, TEİAŞ, DSİ ve EPDK standartlarında otomatik olarak
alınabilmektedir.

İşlemlerin nasıl yapılacağına yönelik yardım dokümanları ve videolar,
Proje süreçlerinde ihtiyaç duyulan her anda, işlemlerin nasıl yapılacağını anlatan görsel
yardım içeriklerinden ve bu işlemlerin NETKAMU 7 ile nasıl yapıldığını gösteren videolardan
faydalanılabilir.
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14.1.12. NETTOP
'NETTOP', miras ve diğer nedenlerle bölünmüş ve işletme verimliliğini kaybetmemiş
alanlarda yapılan arazi toplulaştırması şeklindeki arsa düzenleme işlemlerinin, özel parselasyon
ve dağıtım sorunlarına, mevzuatlarla uyumlu olarak çözüm getiren Netcad modülüdür. Arazi
toplulaştırma süreçlerinin mülakat aşamasından askı cetvellerine kadar olan tüm proje
gereksinimlerini karşılar.

Sosyal Etüd raporları otomatik olarak alınmaktadır.
Sosyal Etüd raporları TRGM şartnamelerinin gerektirdiği standartlarda tam otomatik
yapıda alınabilmektedir.
Projelerin büyüklüğüne göre günlerce sürebilen ve her arazi toplulaştırma projesi için
hazırlanması zorunlu olan sosyal etüd raporları tek bir işlemle, üstelik tablo tablo değil, tüm
tabloların ilgili bölüm altında yer aldığı hazır bir rapor olarak dakikalar içerisinde
oluşturulabilmektedir.
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Endeks haritaları TRGM teknik talimatnamesine tam uyumlu yapıda otomatik
olarak oluşturulabilmektedir.
Toplulaştırma projelerinde yapılması zorunlu olan ve yapılması bir hayli zaman alan
endeks haritaları NETTOP ile tek bir işlem adımı ile oluşturularak endeks alanları hesaplatılır.
Projedeki hatalı geometrileri de bulup raporlayarak endeks alanlarının otomatik olarak
oluşturulabilmesine imkân tanır.
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Kadastro sözel verilerinin otomatik olarak projeye aktarımı sağlanmaktadır.
Tapu sözel verilerinin kadastro müdürlüklerinin sağladığı “*.xml, *.mdb, *.xls”
formatlarında toplu olarak projeye aktarımı gerçekleştirilebilir,
Tapu verileri için veri girişleri toplu olarak gerçekleştirilebilir ve pay kontrolü otomatik
olarak yapılabilir,
Kadastro kayıtları için düzenlemeye girmeyen alanları grafik çizimlerden aktarılabilir,
Eski ve yeni tapu verileri karşılaştırılabilir, sonuçlar raporlanır,
Pafta numaraları grafikten otomatik alınarak, sözel kayıtlara otomatik yazılır,
Kadastro ve blok parsel malik isimlerinin ‘Baba Adı’, ‘İşletme Numarası’ ve ‘Hisse’
seçenekleri ile grafik ekrana yazdırılabilir,
Varis bilgi girişleri yapılabilir,

Endeks hesaplamaları ve endeks haritalarının oluşturulması
Proje sahasına ilişkin endeks hesaplamaları ve bu hesaplamalar sonucu oluşan endeks
haritaları Netcad 7.0 GIS' in gelişmiş GIS yetenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir,
Değer sayısı hesaplarında istenildiği kadar katman kullanabilme imkanı ve kullanılan
katmanlara ağırlık verebilme imkanı vardır,
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Kadastro parsellerinin ve blokların endeks değerleri hesaplanabilir,

DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) işlemleri
Otomatik zayiat oranı hesabı yapılabilir,
Detaylı zayiat hesap şablonu ile zaiyat raporları alınabilir,
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Blokların oluşturulması
Blok planlarının tasarımı gerçekleştirilebilir,
Blok endeks değerleri güncelleme raporu alınabilir,
Blok kayıtları grafik ve sözel editörler yardımı ile gerçekleştirilebilir,

Mülakat işlemleri
Mülakatlara ve diğer konumsal kriterlere göre otomatik dağıtım yapılabilir ve yapılan
dağıtım sonrası başarının ölçülmesi sağlanır,
‘Sabit Tesisler’ grafik objelerden projeye otomatik ve manuel olarak aktarılırlar,
Otomatik mülakatlar sonrası hazır foırmlardan mülakat form çıktıları alınabilir,
Mülakat sonuçlarının grafik veri üzerinden dinamik ve manuel olarak girilebilir,
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Dağıtım işlemleri
Dağıtım sırasında veya istenilen zamanda blok nereden gelmiş, hisse nereye gitmiş gibi
sorgulamalar yapılabilir,
Parsel değer sayısı bazlı manuel, otomatik ve grafik dağıtım yapılabilir,
Kadastro parsellerinin hisseli dağıtımı gerçekleştirilebilir,
Bloğa göre otomatik dağıtım yapılabilir,
Tercihlere göre otomatik dağıtım yapılabilir,
Dağıtım işlemleri manuel ve grafikle etkileşimli olarak da gerçekleştirilebilir,
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Yeni parsel oluşturma
Oluşan blok parsellerinin değer sayılarına göre alanlarının otomatik hesabı (istenilen
değer sayısına göre ifraz) yapılabilir,
Otomatik blok içi parselasyon ve parsel numaralama, birleştirme ve bölme işlemleri
gerçekleştirilebilir,
Blok içi tahsislerde belirli bir sınırda dengeleme yapılabilir,
Yeni durumdaki işletmelerin tahsislerinin aynı blok içerisinde bölünebilmesi
mümkündür,
Grafik parseller sözel editörlerden sorgulanabilir,
Otomatik ifraz işlemleri gerçekleştirilebilir,
Endekslere göre ifraz işlemi yapılabilir,

456

AT raporlarının hazırlanması
‘Çaplı Yer Teslim Tutanağı' parsel ekran görüntüleri ile raporlanabilir,
Kullanıcı tanımlı AT raporları mevzuatlarla uyumlu olarak alınabilir,
Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu alınabilir,
Klasik toplulaştırma raporlarının tamamı oluşturulabilir,
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Çıktı işlemleri
Toplulaştırma ile birlikte çalışan diğer uygulamalar ile ölçü krokisi, arazi modelleri vb.
işlemler yapılabilir,
TAKBİS’e uygun tescil verileri otomatik olarak oluşturulur,
Ayırma Çapı’nın kolaylıkla alınabilmesi sağlanmıştır,
Mevzuatlara ygun paftalama ve çıktı işlemleri gerçekleştirilebilir,
Çıktı şablonu ile çıktı alınabilir,
Kullanıma hazır TRGM, İl Özel İdare, DSİ rapor çıktıları oluşturulabilir,
Projenin Google Earth’ e aktarılabilir,
Google Maps ve Bingmap üzerinden proje gösterimi sağlanabilir.

14.1.13. PLANET
PLANET', Şehir ve Bölge Planlama disiplini uygulamalarında kullanılan imar
planlarının çizimi, plan revizyonlarının veya değişikliklerinin yapılabilmesine yönelik olarak
hazırlanmış planlama çözümüdür.
'Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği 2014' ile Tam Uyumlu Planlar
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Planet ile tüm ölçeklerdeki planlar 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak tüm aşamaları ile
gerçekleştirir. Yeni mevzuattaki tüm yeni hat tipleri, semboller ve planlama sembolojisi
kullanıma hazır olarak yer alır.
Planet içerisinde her ölçekteki planlar için hazır proje şablonları bulunur. Seçilen
planlama ölçeğine göre uygun hat tipleri, semboloji ve hazır sayısallaştırma kalemleri otomatik
olarak projeye yüklenirler. Bu hazır yapı kullanılarak kolaylıkla oluşturulan şehir planları, yeni
Mekasal Planlama Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak oluşurlar.

Eski Planlar Tek Bir İşlem ile 'Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği 2014'e
Uygun Yapıya Dönüşürler
Planet, eski yönetmeliğine göre hazırlanmış planları tek bir işlem ile 'Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği 2014' ile uyumlu hale getirir; bu süreçte tüm hattipleri, sembolojiler ve
plan fonksiyon taramaları yeni yönetmeliğe göre yenilenirler.
Dönüşmesi istenilen eski plan için yeni yönetmeliğe uygun ölçekli şablonu seç ve
dönüştür demek yeterli olur, Planet'in bu sihirli dokunuşu ile eski planlar yeni yapıya anında
kolaylıkla dönüştürülmüş olurlar.
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'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Plan Hesap ve Kontrol
Fonksiyonları
Planet içerisinde 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile tam uyumlu akıllı
nesneler yer alır; bu akıllı nesneler planların her aşamasını kontrol altında tutarlar ve
mevzuatlarla uyumlu akıllı planlar olmasını sağlar.
Planet ile projeksiyon yılına göre nüfus hesaplamaları, alan dağılımları, donatı
hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; verilen yapılaşma
koşullarına göre yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamaları tam otomatik olarak gerçekleştirilir.
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Üç Boyutlu Plan Simulasyonu
Planet ile yapılan kent planları tek bir işlem ile üç boyutlu ortamda simule edilebilirler.
Akıllı simülasyon yeteneği sayesinde plan üzerinde verilmiş yapılaşma kararlarına göre kent
simülasyonları dinamik olarak gerçekleşir. Yol aksları plan genişlikleri de dikkate alınarak kazı
dolgular otomatize edilerek oluşur, binalar, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve simülasyonu
tamamlayıcı tüm kent içi elemanlar simülasyon sonucuna yansır; bu sayede plan düzleminde
verilen kararların yapılaşma öncesi gerçekte nasıl bir kent oluşturacağı da önceden üç boyutlu
ortamda görülebilir.

14.1.14. NETSURF
NETSURF', halihazır harita üretimini tüm aşamaları ile gerçekleştiren, arazi
verilerinden sayısal arazi modeli oluşturan üzerinde hesaplamalar ve kot değerlerine bağlı çok
çeşitli analiz işlemlerini gerçekleştiren; eş potansiyel eğrilerini, enkesit ve boykesitleri
oluşturabilen, kübaj hesaplamalarını yapabilen Netcad modülüdür.

Geliştirilen Sayısal Arazi Modeli Oluşturma İşlemleri
Üçgen modele girdi olacak kotlu noktalar ve objeler daha model oluşturulmadan önce
analiz edilerek, kullanıcıyı bilgilendirir, girilen parametrelerde bu analiz sonuçları dikkate
alınarak, daha doğru sayısal arazi modelleri oluşturulur.
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Sayısal arazi modellerini oluşturacak noktalar arasındaki belirlenen kot farkı ve yakınlık
kriterleri dikkate alınarak doğruya en yakın sonuçlar elde edilir.
Oluşturulması istenen sayısal arazi modellerinin dış sınırları, iç bükey veya dış bükey olarak
bulunabilir; model içerisinde üçgenlenmeyecek alanlar işlem sırasında belirlenerek proje
sahalarının en doğru şekilde modellenmesi sağlanır.

Sayısal Arazi Modeli Kontrol ve Düzenleme İşlemleri
Sayısal arazi model üretildikten sonra, belirlenen parametrelere göre hatalı kotlar
otomatik olarak bulunup düzeltilebilir. Netsurf belirlenen parametrelere göre uyumsuz
noktaları otomatik olarak bulur, doğru değerleri otomatik olarak hesaplar ve önerir, toplu olarak
düzeltir. Tüm bu işlemler grafik ekran ile dinamik yapıda gerçekleşir.
Sayısal arazi modeli üzerinde, istenilen üçgen model noktaları silinebilir, üzerine
eklenecek yeni noktaların modele dahil edilmesi sağlanabilir. Tüm bu işlemler, oluşmuş sayısal
arazi modeli üzerinde dinamik olarak hesaplanır. Modelden silinen ve modele eklenen noktalar
anlık olarak modele entegre olurlar. Sayısal arazi modeli üzerine eklenen çoklu doğrular da
hazır modele anında entegre edilebilirler.
Oluşturulan farklı sayısal arazi modelleri arasında kalan boş alanlar, var olan üçgen
modeller referans alınarak otomatik olarak üçgenlenebilirler. Böylelikle birbirinden ayrı üçgen
modeller arasındaki boşluklara otomatik olarak üçgenler eklenerek tek bir model haline
getirilmiş olurlar.
Daha önce oluşturulmuş sayısal arazi modeli üzerine sınırsız sayıda farklı kotlardaki her
türlü obje, seçilen modele tek bir işlem ile kolayca entegre edilebilirler.
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Sayısal Arazi Modelinin İçerisinden Seçilen Yüzeylerin Taşınabilmesi ve Model
Noktalarının Oluşturulabilmesi
Üretilmiş olan bir sayısal arazi modelinden istenen alan içinde veya dışında kalan
yüzeyler kesilerek yeni bir modele dönüştürülebilir. Bu araçlarla bir yüzeyin başka bir yüzeye
entegre edilmesi de sağlanabilir.
Sayısal arazi modelini oluşturan noktaların ayrı bir tabakada oluşturulabilmesi
mümkündür.
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Geliştirilmiş Enkesit Üretme ve Enkesitlerin Çizdirilmesi İşlemleri
Yeni gelişmiş enkesit oluşturma yetenekleri ile detayların kesildiği noktalar, detayların
kırıldığı noktalar ve birçok farklı parametre ile enkesitler oluşturulabilir.
Aynı projede tek bir işlemle birden fazla sayısal arazi modeli üzerinden de enkesitlerin
dinamik olarak oluşturulabilmesi mümkündür.
Enkesitler oluşturulmadan önce plan üzerinde ve ön izleme penceresinde
görüntülenebilir.
Gelişmiş enkesit çizdirme yetenekleri ile istenen parametrelere göre enkesit çıktıları
kolaylıkla oluşturulur.

Alternatif Hacim Hesaplamaları ve Sonuçların Üç Boyutlu Olarak İzlenebilmesi
Alternatif hacim hesaplama yöntemleri gerçekleştirilebilir; klasik enkesitlerden hacim
hesaplamaları ile birlikte Netsurf 7 ile 'Prizmatik Hacim' de hesaplanabiliyor.
İstenilen sayıda yüzey veya verilen sınırsız sabit kotlar arasında kalan hacimler de
kolaylıkla hesaplanabilir ve sonuçlar raporlanabilir.
Üç boyut desteği ile, tasarlanan her ölçekteki yüzeyler ve enkesitler projenin herhangi
bir anında dinamik olarak 3D ortamda görüntülenirler.
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14.1.15. NETPRO
'NETPRO', otoyollar, kent içi yollar, kent geçisleri, demiryolları, havaalanları, limanlar,
barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller, alt geçit tasarımları ve hafriyat projelerinin tüm
aşamaları ile oluşturulabilmesini sağlayan Netcad modülüdür.
AASHTO ve TCK standartlarında otomatik kurp yarıçapı ve dever uygulaması
yapılabilir.
Geliştirilmiş 'Güzergah Editörü' ile AASHTO ve TCK standartlarında uygun yatay
güzergah tayini, otomatik kurp yarıçapı atama ve otomatik dever uygulama işlemleri yapılabilir.
AASHTO parametrelerinde ve yatay düşey uyumu kontrolleri yapılabilir.
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Arazi modeli ve diğer pek çok veri üzerinden enkesitler alınabilir.
Arazi modelinin yanı sıra noktalar, çizgiler, diğer vektör obje tipleri ve yükseklik
barındıran raster verilerden plankote noktası okunabilir.

3 boyutlu enkesit bazlı otomatik düşey güzergah tanımlanabilir.
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Klasik düşey güzergah tanımlama yöntemlerinin yanısıra, 3 boyutlu enkesit bazlı
otomatik düşey güzergah tanımlama işlemi yapabilir ve bu güzergah üzerinde parabolik ve
dairesel düşey kurplar uygulanabilir.

Tip kesit editörü ile ihtiyacınız olan bütün kesit tiplerini tasarlanabilir.
Yatay-düşey mesafe, eğim, açı gibi temel tasarım araçlarının yanında serbest nokta
tanımlarını da kullanarak ihtiyacınız olan bütün kesitler tanımlanabilir. Yol, kanal, baraj, tünel
gibi kesitleri gerek tip kesit editörünün tasarım araçları ile gerekse “Ekrandan Nesne Al”
özelliği ile kolaylıkla tanımlanabilir.

467

Görsel enkesit İzleyici ile üretilen bütün kesitler istenen parametrelerde
görüntülenebilir.
Görsel enkesit izleyici ile modelden oluşturulan kesitler ve tip kesit editörü ile
tanımlanan kesitler kolaylıkla gözlemlenebilir.

Bütün detay kesit işlemleri Kesit Editörü ile tek bir editörden tanımlanabilir.
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Kesit Editörü ile sıyırma kazısı, diş kazısı, kafa hendeği, topuk hendeği gibi detay kesit
işlemleri otomatik olarak yapılabilir ve bu kesitlerle ilgili raporlar alınabilir.

İki veya daha fazla kesit arasından hacim hesabı yapılabilir.
Hacim hesap sihirbazı özelliği ile iki kesit arasında kalan veya ikiden fazla kesit arasında
kalan alanlar kolaylıkla hesaplanabilir. Bir km aralığında birden fazla alan farklı kolonlara
aktarılarak hacim hesabı yapılabilir.
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Otomatik brükner dengelemesi ve çizimi yapılabilir ve raporlar alınabilir.
Otomatik brükner dengelemesi işlemi ile bütün toprak işleri planlaması
gerçekleştirilebilir. Yapılan dengelemeye göre hafriyat ve paralı taşıma metraj cetveli, brükner
özeti gibi raporlar alınabilir.

Otomatik metrajlar ile birçok metraj hızlıca alınabilir.
Hendekler, duvarlar, reglaj, sanat yapıları, tahkimatlar, kenar ve kamulaştırma taşları
gibi yapıların ve trafik işaretlerinin metraj ve listeleri kolaylıkla alınabilir.
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Karayolları standartlarına uygun enkesit çıktıları alınabilir.
Karayolları standartlarına uygun enkesit çizimi gerçekleştirilebilir. Bu enkesitler
üzerine hacim, şev kazık kot ve eksene olan mesafeleri gibi değerler otomatik olarak
yerleştirilebilir.

Küçük sanat yapıları otomatik olarak uygulanabilir ve metraj raporu alınabilir.
471

Kutu menfez, tarımsal alt geçit gibi küçük sanat yapıları enkesit, plan ve profil üzerine
otomatik olarak yerleştirilebilir ve sanat yapıları ile ilgili raporlar kolaylıkla alınabilir.

Plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda görüntülenebilir ve plan veya
profil üzerinde yapılan değişikliklerin diğer bütün dosyalara otomatik olarak
uygulanması sağlanabilir.
Senkronize görünüm özelliği ile, plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda
ekranda görüntülenebilir ve plan üzerinde yapılan değişiklerin profil, kesitler ve 3 boyut
dosyasına otomatik olarak işlemesi sağlanabilir.
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Şevli kotlu plan çizimi, profil çizimi ve paftalama işlemleri otomatik olarak
yapılabilir.
Karayolları standartlarına uygun ve birçok değeri kullanıcı tanımlı olarak
değiştirilebilen şevli kotlu plan çizimi ve profil çizimi yapılabilir. Üretilen plan ve profil
otomatik olarak paftalanabilir.
Kavşak tasarımı, amaca yönelik araçlar ile kolaylıkla yapılabilir.
Kavşak kollarında kot taşıma işlemleri, otomatik profil çizimi işlemleri ile kavşak
tasarımları yapılabilir.
Bitmiş yolun TIN modeli üretilebilir ve mevcut modele entegre edilebilir.
Projelendirme süreci tamamlanan yolun TIN modeli üretebilir ve bu model mevcut arazi
ile birleştirilerek son durma ilişkin model üretilebilir.

14.1.16. NETCAD/WATER
'NETCAD/WATER', içmesuyu projelendirme modülüdür. 'Cazibeli','Terfili' İSALE
ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE
sistemlerinin
çözümü
ile bütünleşik
çözüm
sunar. NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık
şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il
Özel İdareleri, İlbank..vd.) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.
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HARDY CROSS; içme suyu kapalı şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre
gerçekleştiren opsiyondur.Şebeke çözümlerinde farklı yük kaybı formüllerini kullanarak,
sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarını minimumda tutar; basınçlı boru ağları içinde hidrolik
hesaplamaların ve su davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu ile hidrolik
modellemesini gerçekleştirir.
IH ENH; içme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan
pompayı çalıştıran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran
opsiyondur
Akıllı Sayısallaştırma Yapısı Sayesinde İçmesuyu Projeleri CBS(GIS) ile Tam Uyumlu
Yapıda Üretilir
NETCAD/WATER, içmesuyu projelerinin coğrafi bilgi sistemleri ile tam uyumlu
yapıda üretilmesini, bu sayede projelerin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini
sağlar. Veri tabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu proje elemanlarının hız, boru çapı,
hesap debisi gibi hidrolik değerlerine göre tematik haritalanması, etiketlendirilebilmesi ve
birçok CBS analizi ile değerlendirilmesi mümkündür. Proje sonuçlarına ilişkin tüm detaylar
anında sorgulanabilir ve raporlanabilir yapıdadır.
Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,
pompa, depo, boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç
katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız
sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.

İsale ve Şebeke Sistem Çözümleri Tüm Aşamaları ile Mevzuatlar ve İlgili Kurum
Standartları ile Tam Uyumlu Yapıda Gerçekleştirilir
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NETCAD/WATER 'Cazibeli','Terfili' İSALE
ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerini alternatif yöntemlerle çözerek içmesuyu projeleri için
bütünleşik bir çözüm sunar.Kapalı şebeke sistemlerini 'Ölü Nokta' ve 'Hardy Cross' yöntemleri
ile çözebilir.

Tüm Hidrolik Hesaplamalar İsale ve Şebeke Özelliklerine Göre Otomatik Olarak
Gerçekleştirilir
İsale ve şebeke çözümlerinde basınç, yük kaybı ve pompa hesaplamaları, hız ve debi
tanımlamaları, boru çapı tayinleri, atü kontrolleri, sanat yapısı atama işlemleri otomatik olarak
gerçekleştirilir.
İsale hattı çözümlerinde pompa tipi ve gücü otomatik belirlenir, arıza durumunda olası
pompa süpresyon ve depresyon hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar
anında raporlanır.
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Hardy Cross Şebeke Çözümleri Tüm Aşamaları İle Baştan Sona Gerçekleştirilir
Zaman dilimlerine göre 'talep seyirleri' tanımlanabilir. Hardy Cross çözümü ile
yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını
dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.
Periyodik simülasyon ve Hidrolik Modelleme işlemleri gerçekleştirilir. Hardy
Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir. Akış hızı,
yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle
edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları
için simülasyon içerisinde izlenebilir.
Proje parametreleri sayesinde tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik
proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır. Analiz ayarları sayesinde
kullanılacak debi birimi, yük kaybı formülü, simülasyon süreleri, basınç ve hız ayarları, boru
seçim parametreleri tek seferde projelere tanımlanabilirler.
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Hidrolik ve Geometrik Kontrol Fonksiyonları
İsale hatlarında; hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, süpresyon depresyon darbe
hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır
Şebeke çözümlerinde; hız ve basınç, yük kaybı, atü, boru uygunluğu ve geometri
kontolleri,kör nokta basınç ve kapalı göz hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır
Kontrol işlemleri sayesinde olası hidrolik ve geometrik hataların önüne geçilmiş olunur.
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Hazır Boru Kütüphanesi & Kullanıcı Tanımlı Boru Tipi Oluşturma Olanağı
İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen
borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir. Boru kütüphanesinde farklı
sınıflarda düktil borularda yer almaktadır.
Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak
üzere- tüm boru tipleri dalga yayılma hızları (selerite katsayıları) dahil olmak üzere kolaylıkla
eklenerek eleman kütüphanesi genişletilebilir.

Mevzuat ve Yönetmeliklere Uygun Gelişmiş Proje Çıktıları & Raporlamalar
İsale ve şebeke çözümlerine ilişkin standartlar doğrultusunda, içmesuyu projeleri için
gerekli tablolar, raporlar, metrajlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.
Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon
düğüm bilgileri, düğüm detayları, armatür tablosu, plan ve dirsek çizimler, isale ve şebeke
çözümlerine ait profil ve paftaları vb. proje çıktıları mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapıda
otomatik olarak oluşturulabilir.
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Dinamik Nüfus Hesaplama Yeteneği ile Otomatik İhtiyaç Debisi ve Depo Hacim
Hesaplamaları
İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank
standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç
parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi'
otomatik olarak hesaplanır.

Kapalı Şebeke Çözümlerinde 'Ölü Nokta Tespiti' Otomatik Olarak Yapılır
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Ölü nokta ile çözülen kapalı şebeke çözümlerinde, her bir göz için sisteme her bir koldan
giren suyun hesap debilerini, yük kayıplarını, boru çaplarını ve cinslerini sonsuz iterasyonda
hesaplayarak ölü nokta için en uygun yeri tayin eder. Bu sayede yük kayıpları farkının en az
olduğu noktayı bularak kapanma hatalarını minimize etmiş olur. İterasyonlarda bulunan
sonuçlar İlbank standartlarındaki statik basınç, işletme basıncı, min/max hız değerleri..vb.
parametrelere uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar proje ve şartname gereksinimelrine
göre kullanıcı tanımlı olarak da değiştirilebilir.

'Dinamik Profil' Yeteneği Sayesinde Proje Üretim Sürecinde Kontrollü Tasarım
Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu
projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık
olarak izlenilebilir. Hattın tasaımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında
proje kontol altına alınmış olur.
İsale hatlarında suyun alındığı kot ve debiye göre vantuz, tahliye, maslak(basınç kırıcı)
gibi sanat yapılarının yer tayinleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Kullanılan boru cinsi ve
dayanımına göre hidrolik hesaplamalar profil üzerinden dinamik olarak yapılır.
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14.1.17. NETPRO/Atıksu
'NETPRO/ATIKSU', kanalizasyon (atıksu ve yağmursuyu) projelerinin çizimi, tasarımı,
analizi, hidrolik ve dinamik modellemelerini tüm aşamaları ile gerçekleştirebilen Netcad
modülüdür. Atıksu ve yağmursuyu proje çözümlerinin mevzuatlar ve ilgili kurumların
yönetmeliklerine uyumlu olarak çözülebilmesini sağlar.
Atıksu şebekelerinin tasarımı ve analizleri için farklı debi hesaplamalarına yönelik olası
tüm hidrolik yöntemlerle çözüm sağlar; sınırsız sayıda proje elemanını kolaylıkla
oluşturulabilir, dinamik sayısallaştırma, editleme özellikleri ve proje kontrolleri ile
şartnamelerle tam uyumlu atıksu projeleri üretir.
Yağmursuyu şebekelerinin tasarımı ve analizleri için kapsamlı bir modelleme
sağlayarak, drenaj havza alanlarına bağlı otomatik olarak hesaplanan yağış sürelerine göre,
olası yöntemlerle hidrolik çözüm sağlar. Tamamen kullanıcı kontrolündeki havza alanı, ızgara,
pompa vb. proje elemanlarını dinamik yapıda yöneterek, şartnamelerle tam uyumlu
yağmursuyu(drenaj) projeleri üretir.
Altyapı projelerinin GIS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede atıksu ve
yağmursuyu projelerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar.
GIS veri tabanı bağlantılı olarak oluşturulan kanalizasyon projeleri GIS’ ne tam uyumlu
olarak üretilirler. Şebeke elemanları, hidrolik hesap sonuçlarına ait hız, boru çapı, doluluk
oranları, kazı derinliği vb. bir çok kriter üzerinden tematik gösterimler, etiketlendirme ve çok
farklı GIS analizleri gerçekleştirilebilir.
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Her ölçekteki kentsel ve kırsal altyapı projesi sınırsız sayıda proje elemanı
tanımlanarak oluşturulabilir. Akıllı sayısallaştırma yapısı ve kullanıma hazır şebeke
eleman kütüphaneleri ile kanalizasyon projeleri kolaylıkla üretilebilir.
Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen sınırsız
sayıda baca, boru, ızgara, pompa, yoğunluk bölgesi vb. proje elemanı oluşturulabilir. Hidrolik
hesaplamalar, hazır kütüphaneler kullanılarak seçilen proje elemanlarına göre dinamik olarak
yapılır.

Diğer altyapı yazılımlarının ürettiği veriler hidrolik değerleri ile birlikte okunur,
üretilen verileri diğer yazılım formatlarında yazılır.
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Farklı formatlarda (Autocad, Ms Kanal vb.) daha önce tamamlanmış veya proje
sürecinde belirli bir aşamaya kadar getirilmiş altyapı projeleri hidrolik değerleri ile birlikte
okunabilir, gerekli proje kontrolleri yapılabilir ve projelere kalındığı yerden devam edilebilir.

Dinamik profil özelliği ile proje üretim sürecinde kontrollü tasarım sağlanır,
Mümkün olduğunca cazibeli olarak çözülmesi istenen atıksu ve yağmursuyu hatlarında,
hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak
izlenebilir, hattın tasarımı bu profile göre gerçekleştirilerek, daha çizim işlemi sırasında proje
kontrol altına alınır.
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Gelişmiş proje parametreleri sayesinde, tek seferde tanımlanan hidrolik ve
geometrik proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır; proje
parametrelerindeki metrikler sayesinde de gelişmiş istatistiksel analizler
gerçekleştirilebilir.
Proje parametreleri ile, tasarım aşamasında maksimum boru uzunluğu, yıkama bacası,
min-max.hız değerleri, şebeke boru tipleri, kazı derinlikleri vb. bir çok parametre seçenekleri
projelere tanımlanabilir. Seçilen şebeke borularının tip ve çaplarına göre hidrolik hesaplamalar
dinamik olarak yapılır.
Metrikler bölümünde istenirse projelere yeni parametreler de tanımlanarak, istatistiksel
bilgilere her an ulaşılabilir.

Aynı uygulamaya ait alternatif projelerin, standart veya kullanıcı tanımlı olarak
belirlenen farklı kriterlere göre karşılaştırılmaları yapılarak, en uygun alternatif
projenin seçilmesi sağlanır, bu sayede altyapı projeleri, en uygun maliyet ve en yüksek
verimlilikte oluşturulurlar.
Boru çapları, uzunluklar, doluluk oranları, minimum/maksimum hız değerleri, su
derinliği, kazı miktarı, eğim vb. farklı kriterlere göre alternatif projeler, karşılaştırabilir;
karşılaştırma sonuçlarına göre en verimli projenin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi
sağlanır.
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Pompa hesapları otomatik olarak yapılabilir, istenilen noktalarda uç debi
tanımlamaları da gerçekleştirilebilir.
Suyu düşük kottan yüksek kota taşıyan terfi hatlarındaki pompalara ilişkin hidrolik
hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilebilir. İstenilen noktalarda uç debi tanımlamaları da
yapılabilir.

Hesap alanı özelliği ile belirlenen alan içerisindeki 'eğim', 'çap', 'eğim ve çap'
kilitlenerek hidrolik çözümler gerçekleştirilebilir, sonuçlar raporlanabilir.
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Projedeki herhangi bir hatta ait boru çapları, boru eğimleri veya her iki parametre
birlikte kilitlenerek hidrolik çözümler yapılabilmektedir.
Kullanıcı, kazı derinliğinin yüksek olduğu hatlarda, maliyeti düşürmek için minimum
eğim ile gitmek ister. Ek olarak bazı hatların, sabit boru çapları (KORIGE-300mm.) ile
tasarlanması istenebilir. Bu hemen hemen her projede ortaya çıkabilecek önemli bir durumdur;
bu anlamda çevrilen hesap alanları içerisinde 'eğim', 'çap', 'eğim ve çap' özellikleri kullanıcı
tanımlı olarak kilitlenerek, hidrolik hesaplara yansıtılarak sonuçları raporlanabilir.

Projelerin grafik ekran üzerinden de yönetilebilmesi mümkündür, yapılan her
işlem sonrası projeler dinamik olarak güncellenir.
Grafik ekran üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler sırasında değişen hat uzunlukları,
akar kot değerleri, baca üst kotları gibi planda da görünen parametreler otomatik olarak
güncellenir; projede yapılan değişiklikler raporlanabilir.
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Hidrolik
mümkündür.

çözüm

kriterlerinin

kullanıcı

tanımlı

olarak

tanımlanabilmesi

Hidrolik hesapları etkileyen, boru tipleri, çapları, minimum ve maksimum eğim
değerleri, şut yükseklikleri, sırt derinlikleri vb. birçok değer, proje tasarım kriterleri ve şartname
gereksinimlerine göre kullanıcı tanımlı olarak değiştirilerek şebeke çözümleri
gerçekleştirilebilir.
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Projelerin her aşamasında otomatik kontrol sağlanır.
Şebeke kontrolü işlemi ile geometrik ve hidrolik kontroller projelerin her aşamasında
gerçekleştirilebilir. Bu dinamik yapı sayesinde hatalar anında bulunup düzeltilerek hatasız
projeler oluşturulması sağlanır.
Çap değiştirme kriterlerine uyulmama, doluluk oranının aşılması, çeşitli tasarım
hatalarından kaynaklanan kotsuz bacalar, hatalı akış yönleri, debisi bulunmayan borular vb.
olası birçok hata kontrol altındadır.

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.
Hidrolik hesap sonuç raporu, baca cetveli, baca şut bilgileri, boru bilgileri, ızgara
metrajları, şebeke planı, genel durum planı, kazı planı, parsel mecra metrajı, yağmursuyu
hidrolik hesap sonuç raporları vb. tüm çıktılar mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun yapıda
otomatik olarak alınabilir.
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Farklı debi hesap
gerçekleştirilebilmektedir.

yöntemlerine

göre

pissu

debi

hesaplamaları

Global standart yöntemler olan 'evsel' ve 'endüstriyel' debi hesaplamaları ile birlikte bu
yöntemlerin -özellikle 'Su ve Kanalizasyon İdareleri' şartnamelerinde istenilen- pik debi, sızma
debisi, babbit katsayısı oranları ile birlikte hesaplanarak hidrolik çözümlerin yapılabilmesi
sağlanmıştır.

Parsel boruları şebeke borusu üzerine istenilen açıda bağlanabilmektedir.
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Parsel boruları, şebeke boruları üzerinde istenen açı ile tanımlanabilirler, bu sayede
herhangi bir türbülans (girdap) olmadan akış sağlanır.

İlbank ve su kanalizasyon idarelerine uygun farklı hidrolik formüllere göre atıksu
çözümleri yapılabilmektedir.
Atıksu hidrolik çözümlerinde Kutter ve Manning yük kaybı hesaplarının yanında,
Darcy-Weisbach, Colebrook (türbülanslı akımlar) ve William-Hazen yük kaybı formüllerine
göre de çözümler gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırılabilmektedir.
İlbank şartnamelerinde Kutter ve Manning fomülleri yeterlidir. Ancak su ve
kanalizasyon idarelerine göre diğer yük kaybı formülleri de gereklidir.
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Yağmursuyu çözümleri için olası tüm ızgara tiplerini barındıran hazır ızgara
kütüphaneleri kullanılır, projelerde seçilen ızgara tiplerine göre hidrolik hesaplamalar
dinamik olarak gerçekleştirilir.
Yağmursuyu çözümlerinde, yağmursuyu debisini bacalara iletmek için kullanılan
ızgaraların istenen açı, boyut ve adette tasarlanabilmesi sağlanmıştır.
Olası tüm ızgara boyutları projelerde kullanılabilmekte ve ızgaralar proje üzerinde
kolaylıkla editlenebilmektedir.
Drenaj projelerinde kullanılan ızgaralara ait metraj raporları da alınabilmektedir.
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Yağmursuyu çözümleri için havza alanlarının tasarımı ve yağış hesaplamaları
alternatif yöntemler ile gerçekleştirilebilir.
Yağmursuyu sistem çözümlerindeki hidrolik hesapların yapılabilmesi için gerekli olan
drenaj havza alanlarının tasarımının yapılabilmesi ve bu havza alanlarındaki, akış katsayısı,
yağış süreleri vb. parametrelerin tanımlanabilmesi mümkündür, bu sayede kanala gelecek
yağmursuyu debisi hesaplatılatılarak hidrolik çözümler yapılabilmektedir.
Kullanıcı opsiyonlu olarak, 'parametrik' ve 'yağış yüksekliği' yöntemleri ile hidrolik
çözümler gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemde de değişkenler, ilgili kurum şartnamelerine göre
kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilir.

Netcad 7.0 GIS'nın tüm yetenekleri ile birlikte kurum standartlarındaki hazır çıktı
şablonları kullanılabilir.
Netcad 7.0 GIS' in gelişmiş GIS ve CAD yetenekleri, kurum standartlarındaki hazır
şablon çıktılar, altlık online haritalar, akıllı objeler, mimar vb. bir çok özellik atıksu ve
yağmursuyu projeleri için kullanılabilir.
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14.1.18. NETPRO/MINE
'NETPRO/MINE', yer altı ve açık maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada
gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini iki ve üç boyutlu ortamlarda
bütünleşik yapıda yönetebilen Netcad yer bilimleri çözümüdür.
Yalnızca sondajların geometrik ve litolojik girdileri ile üç boyutlu katı model oluşturma,
jeoistatistiksel kestirim, pit optimizasyonu, üretim planı, açık ocak tasarımı, yer altı galeri
tasarımları vb. projelendirme süreçleri tüm aşamaları ile mevzuatlarla uyumlu yapıda
gerçekleştirilebilir.

İki Boyut (2D) ve Üç Boyut (3D) Anlık Dinamik Entegrasyon
NETPRO/MINE 3 ile proje yönetimi 2D ve 3D ortamlarda dinamik ve senkronize
çalışılabilir yapıdadır.
2D ve 3D ortamlardaki proje yönetimi şerit menüler üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bu sayede projeler iki ve üç boyutlu proje düzlemlerinde daha kolay yönetilebilir ve
gerçeklenebilir hale gelmiştir.
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Cevher Tenör Dağılımlarının Her Bir Sondaj Üzerinde Görselleştirilebilmesi
NETPRO/MINE 3 ile cevhere ait öznitelik bilgileri sondaj üzerinde boyutlandırılmış ve
tematize edilmiş silindirik bir yapıda gösterilebilmektedir.
Oluşan silindirlerin boyutu cevherin tenör dağılımı ile doğru orantılı olarak otomatik
ayarlanmakta ve lejantta belirtilen renklerde tematize edilmektedir.
Tenör dağılımlarının sondaj üzerinde bu yapıda gösterilmesi; yüksek tenör değerine
sahip cevherleşmenin yoğunlaştığı bölge hakkında daha kolay ve anlaşılır yorum yapma imkânı
sağlamaktadır.
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Otomatik Enkesit Alımı
NETPRO/MINE 3 ile litoloji, cevher veya damar tanımlarına göre grafik ekrandan
seçilen sondajlar üzerinden enkesitler otomatik olarak oluşurlar.
Otomatik enkesit ile oluşturulacak enkesitlerde litoloji, cevher veya damar koordinat
seviyeleri (üst, orta, alt, en alt), kenar uzatmaları ve kesit hatlarının yumuşatılma dereceleri
kullanıcı tanımlı olarak belirlenebilmektedir.
Otomatik enkesit işlemi sonrası oluşan enkesitler üzerinden etkileşimli katı model
oluşturma seçeneği ile kabuk model yöntemi kullanılarak daha gerçekçi modelleme yapmak
mümkündür.

Alternatif Cevher/Litoloji ya da Damar Modelleme Yöntemi: "Kabuk Model"
NETPRO/MINE 3 ile cevher, litoloji ya da damar modellemede kullanılan tetrahedron
yöntemine alternatif olarak "Kabuk Model" yöntemi geliştirilmiştir.
Kabuk model yöntemi ile birbirine paralellik sunmayan yüzeyler/kesitler arasında daha
gerçekçi katı modeller oluşturulabilmekte ve katı modellerin hacimleri daha doğru sonuçlarla
hesaplanabilmektedir.
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Blok Model Üzerinden Öznitelik Değerlerine Göre Katı Model Oluşturma
NETPRO/MINE 3 ile jeoistatiksel kestirim yöntemleri kullanılarak bloklara
kazandırılan öznitelik bilgilerine göre katı model oluşturmak mümkündür.
Seçilen öznitelik değerine tanımlanacak filtreye uygun yapıda katı modelin anlık olarak
grafik ekranda oluşması sağlanmaktadır. Tanımlanan filtreye uygun cevher hacmini projeye
eklemek ve üzerinden birçok rapor almak mümkündür.
Öznitelik bilgilerine göre oluşturulan katı model yöntem olarak "Kabuk Model"
yöntemini kullanmaktadır. Bu sayede daha gerçekçi hacim sonuçları elde edilmektedir.
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İzopak (Eş Kalınlık) Haritalarının Oluşturulması
İzopak (eş kalınlık) haritaları; cevher/litolojiye ait gerçek kalınlık değişimlerini
gösterir. Özellikle yataklanma tipi cevherleşmeler için tercih edilen bu haritalar yeraltı
madenciliği için yüksek önem arz etmektedir.
NETPRO/MINE 3 ile üç boyut ara yüzünde oluşturulan izopak haritaları, cevher
kalınlık değişimlerine göre farklı renklerde tematize edilmekte ve her bir aralığı temsil eden
eşdeğer yüzeyleriyle birbirinden ayrılmaktadır.
Cevher kalınlık değişimini ifade eden izopak haritalarının sahip olduğu aralıklara
kullanıcı tanımlı müdahale etmek için lejant slotları tercih edilmektedir.

Blok Model Üzerinden Tenör Değişim Haritalarının Oluşturulması
NETPRO/MINE 3 ile blok model üzerinden jeoistatiksel kestirim yöntemleri
kullanılarak gerçekleştirilen kestirim işlemi sonrası cevhere ait öznitelik dağılımlarının
değişimini ifade eden haritalar oluşturulabilmektedir.
Cevher öznitelik değişim haritaları seçilen özniteliğe uygun değişim bölgelerinin ortaya
konmasında oldukça önemlidir. Örneğin: yüksek tenör değer aralığındaki cevherleşme
bölgelerinin yoğunlaştıkları bölgeleri iki boyut düzlem üzerinde takip etme imkânı
sunmaktadır.
Öznitelik değişim haritaları üst üste gelen bloklarda maksimum, minimum veya
ortalama değer hesaplaması yapmakta ve değişimi seçilen renkler arasında tematize etmektedir.
Ayrıca öznitelik değerleri üzerinde matematiksel işlemlerde uygulanarak farklı değişim
haritaları hazırlanabilir. Aynı değer aralığına sahip yüzeylere kullanıcı tanımlı müdahale
edebilmek için eşdeğer eğrileri seçeneği tercih edilmektedir.
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Çoklu Kesit Alabilme Yeteneği
NETPRO/MINE 3 ile belirlenen bir kesit hattı boyunca veya farklı eksenlerde (x, y, z)
çoklu kesit alımı yapılabilir.
Kesit güzergâhı grafik ekranda çizilerek ya da farklı yön seçimleri yapılarak
belirlenebilmektedir. Çizilen ya da seçilen hattın kesit aralığı, kesitin sağ/sol etki mesafesi, kesit
başlangıç ve bitiş km. ‘si kullanıcı tarafından belirlenmekte ve belirlenen değişkenlere uygun
proje elemanları (katı model, blok, ocak, galeri vd.) üzerinden çoklu kesit alımı
yapılabilmektedir.
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Açık Ocak Optimizasyonu
NETPRO/MINE 3 ile açık ocak optimizasyonu için cevhere ait blok modeldeki her
bloğa cevher üretim maliyeti, cevherin tesise veya pazara ulaşım maliyeti, dekapaj maliyeti,
dekapajın pasa sahasına nakil maliyeti, pazarlama giderleri, proses giderleri, genel idare
giderleri gibi maliyet unsurları ile cevherin satış değeri girilerek optimum ocak sınırları
belirlenir.

Fayların Çoklu Olarak Tek Seferde Projelere Eklenebilmesi
NETPRO/MINE 3 ile faylar tüm özellikleri ile tek seferde çoklu olarak projelere
aktarılabilir.
Projeye çok sayıda fay bilgisinin aktarımı için kullanılacak dosya şablonu hazır olarak
sunulmaktadır. Fay bilgilerinin bu şablon yapıda hazırlanması ve ardından projeye okutulması
ile aynı anda birden fazla fayın projeye entegrasyonu mümkündür.
Çoklu olarak projeye aktarılan faylar; topoğrafya, litoloji, cevher veya damar
yüzeylerinin oluşturulmasında dikkate alınarak gerçek yüzeylerin oluşması sağlanır.
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Cevher, Litoloji, Damar Yüzeyleri ve Topografyanın Tematik Görselleştirilmesi
NETPRO/MINE 3 ile topografya, cevher, litoloji veya damar yüzeyleri üzerinden
yükseklik değişimlerini ifade eden tematik haritalar hazırlanabilmektedir.
Hazırlanan yüzey görselleştirmesine ait eşdeğer yükseklik aralıklarına (slotlara)
müdahale edilerek istenilen değer aralığına sahip yüzeyin proje ekranında yönetilebilmesi
mümkündür.

Galeri Profillerinin Kullanıcı Tanımlı Eklenmesi
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NETPRO/MINE 3 ile yeraltı madenciliği galeri tasarımda kullanılan profil tipleri
kütüphanesine yeni profil tipleri kolaylıkla eklenebilmektedir.
Galeri profil tipi kütüphanesine eklenen yeni profil, tasarlanacak galeri özelliklerinden
ön izlenerek seçilebilir. Yeni profil göre tasarlanan galeri hacim bilgisi galeri uzunluğuna göre
otomatik olarak hesaplanmaktadır.

14.1.19. EXCANET
'EXCANET', bina, site, otopark, hava alanı, liman, yapılı açık alan gibi her türlü yapım
işi için, her ölçekteki kazı/dolgu işlerinin ve tasarımlarının yapılabildiği Netcad çözümüdür.
Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu
işlerini gerekli tüm aşamaları ile gerçekleştirebilirsiniz.
'EXCANET' ile planda iş yapılırken kazı ve dolgu alanları üç boyutlu olarak oluşurlar;
enkesit çizimleri, kübaj hesapları otomatik olarak yapılır; kazı planı proje çıktıları ve raporları
standartlara uygun yapıda alınırlar. Site inşaatı gibi çok sayıda kazı/dolgu tasarımı yapılan
projelerde toplu olarak rapor ve enkesit alarak zaman kazandırır.
Basitten karmaşığa her ölçekte her türlü yapım işinin 'Kazı ve Dolgu Planları' için
gerekli yüzey tanımlamaları ve kazı/dolgu tasarımları kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
EXCANET ile tek bir binanın, onlarca yapılı bir sitenin, kompleks ve karmaşık
tasarımlara sahip bütünleşik yapıların; köprü, direk..vb. ayakların yapı oturum alanlarının;
otopark, havalimanı, katı atık alanı, tören alanları..vb. gibi her türlü ve her ölçekteki yapının
kazı/dolgu tasarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
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Gelişmiş yüzey oluşturma yetenekleri ile karmaşık kademeli ve birden fazla kazı kotuna
oturan kazı planı projeleri kolaylıkla gerçekleştirilebilirler.
Aynı kazı planı içerisinde birbirine bağlı çözülmesi gereken karmaşık kazı/dolgu
problemleri kullanıcı kontrolünde otomatik olarak çözümlenirler.

Tek bir tanımla, birbiri ile ilişkili birden fazla yüzey kolaylıkla oluşturulabilir.
Ara yüzey fonksiyonları ile tek bir tanıma bağlı tüm alt yüzeyler kolaylıkla
oluşturulabilir. Oluşan yüzeyler arasında hacim hesabı ister ayrı ayrı ister topluca alınabilir.
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Kazı/Dolgu'yu oluşturacak olan alanlar veya çizgilerin kot değerleri ve yüzey
eğimleri kolaylıkla değiştirilebilirler.
Kot değiştirme opsiyonları ile kazı tabanının veya referans objelerin kot ve eğim
değerleri, projelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında kolaylık değiştirilebilir.

Şevler, araziye, objeye veya istenen bir kota olası tüm şev tanım parametreleri
kullanılarak bağlanabilirler.
Kazı yüzeyleri arasında tanımlanması gereken şevlerin uygulanacağı arazi yüzeyi, obje
veya referans kot seçilerek istenen parametrelerde şev tanımlamaları yapılabilir. Şev
kütüphanesi ile standart kütüphane içeresinde yer alan şev tanımları kullanılabilir; şev
kütüphanesi kullanıcı tanımlı olarak geliştirilebilir.
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Kazı/Dolgu Planları otomatik olarak oluşturulurlar.
Şev tanımlamada kullanılan kodlar referans alınarak, şevli kotlu kazı plan çizimleri
otomatik olarak gerçekleştirilir.

Oluşturulan yüzeyler üç boyutlu olarak görüntülenebilir.
Üç boyut desteği ile, tasarlanan kazı ve dolgu yüzeyleri projenin herhangi bir anında 3D
ortamda görüntülenebilir.
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Gelişmiş 'Enkesit Çizicisi' ile enkesitler istenen parametrelerde oluşturulabilirler.
Gelişmiş enkesit çizicisi ile, projede bulunan yüzeyler otomatik olarak seçilebilirler.
Geliştirilmiş yüzey seçim fonksiyonları sayesinde projede bulunan kazı/dolgu yüzeyleri
için enkesitler otomatik olarak oluşturulabilir; kullanıcı tanımlı olarak sabit kot belirlenerek de
enkesitler oluşturulabilirler.

Kazı/Dolgu hacim hesaplamaları alternatif yöntemler ile gerçekleştirilebilir.
Yüzeyler arasında prizmatik hacim hesabı kullanılarak veya enkesitler arasında enkesit
bazlı hacim hesap yöntemi kullanılarak projelere ait hacim hesapları gerçekleştirilebilir.
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Gelişmiş yüzey seçim fonksiyonları ile ikiden fazla yüzey arasında hacim hesaplamaları
gerçekleştirilebilir ve sonuçlar raporlanabilirler.

14.1.20. NETHYDRO
'NETHYDRO', su toplama alanlarını (havzaları) ve bu alanlara ait drenaj ağlarını
oluşturan; yağış analizlerini tüm dağılım tiplerine göre gerçekleştiren; birim hidrograflara göre
pik debileri ve farklı yıllara göre taşkın debilerini hesaplayarak akış kollarındaki taşkın riskli
alanları analiz eden Netcad modülüdür.
Havzalar ve Drenaj Ağları Tek Bir İşlem ile Modellenir
NETHYDRO ile çalışma alanınızdaki havzaları ve akış kollarını modellemek için
yalnızca sayısal arazi modeli yeterlidir.Tek bir işlem ile ana havzaları, havzaları, alt havzaları
ve her bir havzayı oluşturan drenaj ağlarını modelleyebilirsiniz. Sayısal arazi modeli üzerinde
seçilen bir noktaya göre de havza ve drenaj ağı modellemesi gerçekleştirilebilir.
NETHYDRO, sayısal arazi modeli üzerinde akışı engelleyen alanlardaki
düzeltmeleri,D8 akım modeline göre akış yönlerini oluşturmayı ve her bir koldaki kümülatif
akım değerlerini hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirir.
Sayısal arazi modeli üzerinde belirlenen noktaya göre de havza ve drenaj ağları
modellenebilirler.
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Havzalar ve Akış Kolları CBS Yapısında Oluşturulur; Taşkın Debisi Girdileri
Otomatik Olarak Hesaplanırlar
Coğrafi Bİlgi Sistemleri (GIS) yapısında oluşturulan ana havza, havza, alt havza ve bu
havzalara ait akış kolu katmanlarında taşkın debisi hesapları için gerekli tüm parametreleri de
otomatik olarak hesaplanarak veri tabanındaki ilgili kolonlara yazılırlar.
Her bir havzanın alan büyüklüğü, ağırlık merkezi; her bir akış kolunun uzunluğu,
harmonik eğim değeri, havzanın ağırlık merkezinden akış koluna olan iz düşümün mansap
noktasına olan mesafe değerleri..vb. debi hesabına girdi olan parametreler, modelleme sırasında
otomatik olarak hesaplanır ve taşkın debisi hesaplamalarında kullanılırlar.
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'Yağış Analizleri' Tüm Dağılım Tiplerine Göre ve Yağış İstasyonlarının Gerçek
Yağış Ölçüm Verileri ile Gerçekleştirilir
NETHYDRO, Devlet Meteoroloji İşleri'nin Türkiye'de kurduğu tüm yağış
isitasyonlarının lokasyon ve en az 15 yıllık ölçüm bilgilerini sağlar. 'Yağış Analizleri'ni
Simirnov-Kolmogorov testi ile otomatik olarak gerçekleştirir; taşkın debisi hesaplamalarında
kullanılacak en uygun dağılım tipini de önerir.
24 saatlik yağış analizleri için istasyon verileri ile gerçekleştirilen yıllara göre yağış
analiz sonuçları; otomatik hesaplanan 'Yağış Alanı Dağılım Katsayısı' ; havzaya en fazla etki
eden istasyonun 'Pülüviyograf Katsayısı' ve 'Maksimize Faktör' değerleri 'Eğri Numarası'
parametresi ile birlikte akış değerinin hesaplamalarında kullanılır.
NETHYDRO, havzanın üzerinde bulunduğu farklı yapıdaki hidrolojik toprak gruplarına
göre 'Eğri Numarası' değerini de otomatik olarak hesaplar.

Birim Hidrografa Göre Pik Debi Hesaplamaları ve Yıllara Göre Taşkın Debi
Hesaplamaları Otomatik Olarak Yapılır
Netyhdro, 'Mockus' , 'Snyder' , 'Rasyonel' , 'Sentetik' ve 'DSİ Sentetik' yöntemlerine göre
birim hidrograf pik debi hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir; sonuçları seçilen
hidrografın grafiğini de oluşturarak raporlar.
Bulunan birim hidrograf pik debi değeri, yağış hesaplamaları sonrası hesaplanan akış
değeri ile çarpılarak yıllara göre 'Taşkın Debisi' hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.
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Taşkın Analizleri ile Taşkın Riskli Alanlar Sınırları ile Belirlenirler
NETHYDRO, hesaplanan taşkın debisine göre, analiz edilen alkış kolunda seçilen yıla
göre gerçekleşebilecek taşkın sınırlarını belirler.
Taşkın kesitleri verevli, dik ya da kullanıcı tanımlı olarak oluşturulabilir.
Taşkın debisine göre her bir enkesitteki taşkın sınırı Hecras kesit izleyicisi üzerinde
dinamik olarak izlenebilir.

509

14.1.21. TRANET
TRANET', Yol projelerinin trafik işaretlemelerini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu
ve Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri Standartlarında gerekli tüm aşamaları ile
gerçekleştirir.
Tüm Trafik Projeleri Hiçbir Altlık Veriye Bağlı Olmadan Kolaylıkla
Tasarlanırlar
TRANET ile trafik projelerinin üretilmesi için mutlaka bir yol proje girdisine ihtiyaç
yoktur. Trafik projeleri Google, Yahoo, Bing vb. Web Haritaları ya da basit raster haritalar,
hatta yol güzergahını gösteren tek bir çizgi üzerinde de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Trafik Projeleri İçin Gerekli Tüm Levha Tipleri Kullanıma Hazır Olarak Mevzuatlarla
Tam Uyumlu Olarak Modül İçerisinde Yer Alırlar.
Düşey işaretleme kapsamındaki tüm levhalar ‘Tehlike Uyarı Levhaları, Trafik Tanzim
Levhaları, Bilgi İşaretleri, Durma ve Parketme İşaretleri, Yapım Bakım ve Onarım İşaretleri ve
Paneller’ grupları altında yer alırlar. Mevzuatlarda tanımlanmış olan tüm trafik işaretleme
levhaları, kullanıma hazır ve vektör yapıda akıllı levhalar olarak yer alırlar. Her bir levha, ait
olduğu grup altında, arayüz üzerinden seçilerek tasarlanabilir yapıdadır.
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Proje Maliyetleri Güncel Poz Numaraları ve Bu Pozların Birim Fiyatlarına Göre Tüm
Detayları İle Otomatik Raporlanır
Trafik projeleri çıktıları için gerekli olan veriler, TRANET ile daha proje üretilirken
arka planda otomatik olarak hazırlanırlar. Bu çıktılardan biri olan ‘Levha Metrajları’ tek bir
işlem ile anında excel raporu olarak alınabilir.
Alınan ‘Levha Metrajı’ raporlarında levhaların adı, malzemesi, geometrisi, boyutu gibi
bilgilerin yanı sıra; KGM tarafından resmi olarak yayınlanmış olan poz numaraları, her bir
levhaya özgü poz açıklamaları, ilgili poz numarasının birim fiyatı ve levhanın toplam fiyatı
gibi proje maliyetini belirleyen birçok bilgiye otomatik olarak ulaşabilir.Bu sayede trafik
projelerinin imalata geçilmeden önce proje maliyetinin ne olacağı tüm detayları ile raporlanmış
olur.
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Trafik Projelerindeki Bilgi Levhaları Dinamik ve Akıllı Yapıda Kolaylıkla ve Hızla
Tasarlanırlar
Trafik projesi oluşturulmak istenilen projenin; Güzergah dosyası, Km bilgisi, Seçilen
güzergah üzerindeki konumu, Proje hızı ve platform genişliğine göre yazı serisi, Malzeme cinsi,
Konsol ve direk ayak tipi ve diğer tüm proje bilgilerine göre levhalar otomatik olarak kolaylıkla
tasarlanır.
Levha üzerinde yer alacak yerleşim bilgileri dinamik ön izleme penceresi üzerinde
yalnızca veri girişi yapılarak kolaylıkla tasarlanır. Yapılan her değişiklik, dinamik levha ön
izleme penceresinde anlık olarak gözlemlenir. Levha üzerindeki yerleşimlerin hangi tür yolda
hangi renk ve tasarımda olması gerektiği mevzuata uygun ve dinamik yapıda oluşur. Bu sırada
tasarlanan levhanın boyutu, mevzuat standartlarında olması gereken büyüklükte otomatik
olarak oluşur.
Konsola Asılan (T ve L Tipi) Yön Levhaları için gerekli olan tüm yön okları, levha
eklenmeden önce editör üzerinden, istenen şekil ve açıda dinamik olarak oluşturulabilir.
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Tüm Levhalar İstenildiğinde Kullanıcı Tanımlı Olarak Düzenlenebilir Vektör
Yapıdadırlar
Trafik projelendirme sürecinde TRANET ile tasarlanan tüm levhalar, KGM Trafik
İşaretleme Mevzuatı ile birebir uygun olarak vektör yapıda oluşurlar. Bununla birlikte her proje
için gerekli olabilecek kullanıcı tanımlı levha düzenlemeleri için tasarlanan esnek yapı
sayesinde her bir levha kolaylıkla düzenlenebilirler. Düzenlenen levhaların boyutları anlık
olarak güncellenir ve levha metraj raporlarında yeni boyutları ile fiyatlandırılır.

Tasarlanan Her Bir Levha İçin Gerekli Tüm Sözel Bilgiler Eşzamanlı Otomatik
Olarak Oluşur
TRANET, grafik ve sözel ilişkiyi her bir levha için dinamik olarak oluşturur. Bu sayede
oluşturulan her bir levhanın tüm sözel verileri için eş zamanlı olarak bir kayıt oluşur; Sözel
bilgiler, grafik proje tasarımı, proje ve maliyet raporlarına otomatik olarak yansır.
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Mevzuat ve Yönetmeliklere Uygun Gelişmiş Proje Çıktıları & Raporlamalar
Trafik projeleri çıktıları için gerekli olan veriler, TRANET ile daha proje üretilirken
arka planda otomatik olarak hazırlanırlar.
‘Levha Metrajları’ ve ‘Km Bazlı Trafik İşaretleri Levha Listesi’ tek bir işlem ile anında
excel raporu olarak alınabilir. Alınan metraj raporlarında her bir levhanın; Grup Adı, Levha
İmajı, Malzeme Cinsi, Boyut ve Geometri Bilgileri, Referans ve Pafta Numaraları, Kilometre
bilgileri, Yazı serisi, levha fon renkleri, KGM tarafından resmi olarak yayınlanmış olan poz
numaraları ve her bir levhaya özgü poz açıklamaları gibi birçok bilgi yer alır. Bu sayede trafik
projelerinin imalata geçilmeden önce proje maliyetinin ne olacağı tüm detayları ile raporlanmış
olur.
Yönetmeliklere uygun şekilde boyutlandırılan her bir levhaların ölçülendirilmiş detay
planı tüm proje için tek bir işlem ile alınabilir.
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Sürdürülebilir Trafik Bilgi Sistemi
TRANET ile üretilen projelerin sağladığı mevzuatlara uygun standart grafik ve sözel
veri sayesinde, belediyelerde sürdürülebilir trafik bilgi sistemlerinin de kurulup güncel kalması
mümkün hale gelir.
Mücavir alanlar içerisinde kalan tüm yolların trafik işaretleme projelerinin
yapılmasından, bu projelerin sahadaki uygulamasının gerçekleştirilmesinden ilgili belediyeler
sorumludur. TRANET bu anlamda belediyelerdeki bu ihtiyacı son derece kolay bir şekilde
çözmek için tasarlanmıştır.
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Netcad Tranet ile Üretilen Projelerdeki Veriler, Saha Çalışmalarına Anlık Olarak
Aktarılabilir
TRANET ile oluşturulan projede seçilen levhaların veya projedeki tüm levhaların
koordinatları tek bir işlem ile GPS, akıllı telefonlara, tabletlere vb.cihazlara gönderileblir. Bu
sayede trafik projelerinde konumlandırılan her bir levha, sahada tam olarak yer alması gerektiği
koordinatta uygulanmış olur. Levhaların saha uygulamalarının doğruluk kontrolü ise
konumlandırılan levhaların koordinatlarının GPS, akıllı telefon, tablet vb.cihazlar üzerinden
Netcad’e aktarılması kolaylıkla sağlanabilir.
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Uygulamalar
NetCAD ile ne gibi analiz ve sorgulamalar yapılabileceği üzerine düşününüz

517

Uygulama Soruları
NetCAD yazılımının web sitesini inceleyiniz ve yazılım hakkında daha geniş bilgi
sahibi olunuz.

518

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde NetCAD yazılımının mimarisini ve bu yazılımla neler yapılabileceğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) NetCAD’in hangi modülü ile raster veriler vektöre dönüştürülebilir ve üzerinde
sayısallaştırma yapılmadan önce silme, çizgi ekleme, parçacık temizleme işlemleri yapılarak
raster veri iyileştirilir?
a)

3D

b)

RASVEK

c)

GIS

d)

NETMAP

e)

NETÇAP

2) İmar planlarında sadece ada ve parsel numarası ile parsele ait imar çapı, imar durumu,
çap aplikasyon krokisi, kot-kesit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hızlı ve basit bir
şekilde hazırlanmasını sağlayan NetCAD modülü hangisidir?
a)

3D

b)

RASVEK

c)

GIS

d)

NETMAP

e)

NETÇAP

3) İmar ve kadastro projelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nda belirtilen esaslara
dayanılarak tüm aşamaları ile gerçekleştirilebildiği TKGM'nin TAKBİS standartlarına tam
uyumlu veri üreten Netcad modülü hangisidir?
a)

3D

b)

RASVEK

c)

GIS

d)

NETMAP

e)

NETÇAP
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4) Aşağıda verilen işlemlerden hangisi NETCAD GIS ile gerçekleştirilemez?
a) Çizim
b) Çıktı işlemleri
c) Veri düzenleme
d) Simülasyon
e) Raster yükseklik verilerini ekleme

5) Aşağıdaki işlemlerden hangisi RASVEK modülü ile gerçekleştirilemez?
a) Datum projeksiyon dönüşümü
b) Raster düzeltme işlemleri
c) Raster sayısallaştırma
d) Google Earthe proje gönderme
e) Yüzey analizleri

6) Haritacılık tabanlı hesaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği, araziye ilişkin nokta
verilerinin mevzuatlara göre farklı şekillerde oluşturulduğu, hesaplandığı, dönüştürüldüğü
Netcad modülü hangisidir?
a)GIS
b) HESAP
c)NETMAP
d) 3D+
e) NETHYDRO

7) Herhangi bir arazi modeli üzerinden sadece eğim kriteri ile en uygun yolu ve alternatif
yolları bulabilen, güzergâh alternatiflerin diğerlerine göre avantajlarını raporlayan Netcad
ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3D+
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b) ANALİST
c) KORİDOR ANALİZİ
d) 3D+
e) NETWORK ANALİZİ

8) Yol, su, elektrik gibi her türlü şebekeyi çözebilen ve üzerinde analizler yapmayı
sağlayan Netcad modülü aşağıdakilerden hangisidir?
a)NETTOP
b)NETKAMU
c) NETMAP
d) NETWORK ANALİZİ
e) KORİDOR ANALİZİ

9) Aşağıdaki işlemlerden hangisi NETTOP ile gerçekleştirilemez?
a) Endeks haritalarının oluşturulması
b) Blokların oluşturulması
c) Kamulaştırma proje süreçlerinin gerçekleştirilmesi
d) Dağıtım işlemleri
e) DOP işlemleri

10) Halihazır harita üretimini tüm aşamaları ile gerçekleştiren, arazi verilerinden sayısal
arazi modeli oluşturan üzerinde hesaplamalar ve kot değerlerine bağlı çok çeşitli analiz
işlemlerini gerçekleştiren; eş potansiyel eğrilerini, enkesit ve boykesitleri oluşturabilen, kübaj
hesaplamalarını yapabilen Netcad modülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3D+
b) ANALİST
c) NETMAP
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d)GIS
e) NETSURF

Cevaplar
1)b
2)e
3)d
4)d
5)e
6)b
7)c
8)d
9)c
10)e
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