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Coğrafi tabanlı verinin üretilmesi, saklanması, aranması, güncelleştirilmesi, 
yönetilmesi, işlenmesi ve anlamlı bilgi olarak çıktı verilmesi için tasarlanmış sayısal 
ve sayısal olmayan teknolojilerin genel adına Coğ rafi Bilgi Sistemleri (CBS) denir. 
Diğer bir deyişle, coğrafi verinin, toplanması, saklanması, güncelleştil"ilmesi, 

aranması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve görsel ortama getirilmesini sağlayan 
bilgisayar destekli bir sistemdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri için, öznitelik verilerinin yanı sıra, konumsal verileri 
de ilişkilendirerek saklanması ve işlenmesi amacı ile tasarianacak olan veritabanı 
Coğrafi Veritabanı (GeoDatabase) adını alır. Adında "Bilgi Sistemleri" teriminin 
yer alması, verinin görsel öğclcrle işlenmesine rağmen, çekirdek yapının iyi 
tasarlanmış bir veritabanı olduğunu göstermektedir. Coğrafi Veritabanı 

tasarıınında işlenecek verilerin kapsamı yeryüzü ilc sınırlı olduğundan, veriler 
arasındaki ilişki oldukça karınaşıkt ır. 

Yerel yUnetimlcrdc varolan veriler genellikle, güncel olmayan, eksik, ilişkisiz 
olarak bulunmakta ve geleneksel yöntemlerle saklanmaktadır. CBS yardımı ilc 
veriler sayısal ortama aktarılabilmekte, ilişkileri kurulabilmckte ve eksiklikleri 
giderilerek güncellenebilmektcdir. 

Bu çalışmada CBS kullanılarak Türk Telekom A.Ş., Eskişehiı· İl 
Müdürlüğü'nün Altyapı Bilgi Sistemleri pilot proje uygulaması tasarlanmıştır. 

Sağlıklı w güncel bir CBS projesi için fizibilite analizinin ayrıntılı ve 
geleceğe yönelik yapılması gerekmektedir. Örnek uygulamada Türk Telekom A.Ş., 
Eskişehir İl Müdürlüğü'nün varolan iş akışı incelenmiş, gereksinimleri belirlenmiş 
ve bu gereksinimler doğrultusunda coğrafi veritabanı tasarlanmıştır. Tasarımda 
Microsoft SQL Serwr 2000 veritabanı yazılımı, CBS yazılımı olarak da NetCAD 
seçilmiştir. 

CBS birçok mesleki disipliniere uygulanabilmektedir. Bu nedenle CBS 
yazılımları genel amaçlı olarak tasarlaıımaktadır. Belirli bir amaç ve kurum için 
kurulacak CBS'leı· kurumtın gereksinimleri ve iş akışı göz önünde bulundurularak 
kuruma göre uyarlaıımalıdır. Çalışmada kurum gereksinimleri doğrultusunda CBS 
yazılımı n veritabanı ilc ilişki kuntbilen arayüzler tasadanmış Ye arayüzleriıı 

oluşumunda programlama dili ola rak Boı-land Delphi 6.0 kullaııılmıştıı·. 

Anahtar Keliıneler: Coğnıfi Bilgi Sistemleri (CBS), Altyapı Bilgi Sistemleri 
(AM/FM), Veritabanı Tasarımı, ActiYeX Tasarımı . 
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Digital and analog technology which is designed to input, store, search, 
update, analyze, manage, process and output geographically based data as 
meaningful information, generally m1med as Geographic Information Systems 
(GIS). In other words, GIS is a computer aided system which provides to collect, 
store, update and search, analyze and manage the geographically based data, and 
bring it to a visual platform. 

In GIS, a complex database structure must be designed to store, manipulate, 
and process attribute data and a lso spatial data which rehıted with each other, 
named GeoDatabase. Although, the process takes place in a visual platform, the 
name of GIS covers the "Information Systems" tcrm. In this respect, the nucleus of 
the GIS is a good designed database structure. Data processed in this structure is 
just limited with the features on the earth, so the database structure is very complex. 

The existing data of municipalities are generally stored with traditional 
ınethods, as non-related, lack and not up-to-date. With GIS data can be converted 
easily to digital platform, built-up data relations, minimized lack of data, and can be 
updated. 

In this study, a pilot AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management) 
project is designed for Eskişehir Directorale of Türk Telekom A.Ş with using GIS. 

To build up an cffective and up-to-date GIS project, feasibility analysis must 
be detailed and dcpended on future. In this pilot project, work flow of Eskişehir 
Directorate of Türk Telekom A.Ş. and necessities of the corporation are examincd. 
Due to this work flow and the necessities a GeoDatabase is designed. Microsoft SQL 
Server 2000 is selected as database software and NetCAD as GIS software in this 
project. 

GIS isa multi-disciplinary system that can be carried out in various areas. 
Hence, many GIS software are designed for general purpose. GIS which is built-up 
for a specific purpose or an institution has to be customized for the institution. 
Necessities and the work flow of the institution must be taken into consideration in 
this customization. 

In this study, according to the necessities and the work flow of the 
institution, interfaces are designed, which can communicate with the database and 
the GIS software. Ttıesc interfaces arecodedin Boriand Delphi 6.0. 

Keywords : Geognıphic Information Systems (GIS), Autoınated 1\lapping/Facilities 
Maııagemeııt (Al\1/FM), Database Structuı·e, ActiveX design. 
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1. GiRiŞ ve AMAÇ 

Günümüzde zaman, işgücü ve maddi kaynakları iyi şekilde değerlendirmek 

önemlidir. Başlangıçta elle yapılamayan, uzun zaman ve emek isteyen işlerdeki 

darboğazları aşmak amacıyla geliştirilen bilgisayar teknolojisi daha sonraları 

yoğun hesaplamaları özellikle mühendislik uygulamalarını gerçekleştirecek 

şekilde gelişmesini sürdürmüştür. Teknolojinin gelişmesi çok hızlı devam 

etmektedir.Bu gelişen teknolojiyi yakından izleme, parasal engellerinin aşılması, 

organizasyon yapılarında düzenlemeler, eğitimin yönlendirilmesi gibi pek çok 

sorunlara çözüm getirme çabalarını da gündeme getirmektedir. Birçok alanda 

faaliyet gösteren mühendislik bilimleri, gelişen bu teknolojiden oldukça yoğun 

biçimde yararlanmış, önce görsel sayısal veri gelişmiş daha sonra bu gelişim 

devam ederek günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulma aşamasına gelmiştir. 

Bir kentin yönetiminde, o kente ait kaynakların etkin olarak kullanılması, 

ulaşım ve haberleşmenin sağlanması, altyapı hizmetlerinin tesisi ve özellikle arazi 

ilc ilgili çalışmalarda ·haritalar ve haritalarda yer alan veriler vazgeçilmez 

altlıklardır. Modern ve güncel haritalar üzerine gerekli diğer verilerin de 

eklenmesi ilc oluşturulacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımı ile taşınmaz 

değerlerinin kontrol altına alınması, vergilendirmede adaletin sağlanması, 

elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri teknik altyapı 

şebekelerinin projelendirilmesi, yapımı, bakımı, sorunlarının giderilmesi ve 

dolayısı ile yerel yönetimlerin sorunlarının daha kısa zamanda çözülmesi 

olanaklıdır. 

Bir CBS uygulaması olan Altyapı Bilgi Sistemi her kurum için ayrı bir proje 

olarak düşünülmelidir. Kurumların gereksinimleri tespit edilerek, toplanacak 

verinin nitelik ve nicelikleri belirlenmelidir. Donanım ve yazılım planlaması bu 

gereksinimler göz önünde tutularak yapılmalıdır.Altyapı Bilgi Sistemi, kurumun 

gereksinimlerini bilen, mevcut haritalardaki bilgileri değerlendirebilen, mesleki ve 

teknik bilgiye sahip uzmanlarca yürütülmelidir. 

Yoğun veri kullanımının gereksinim duyulduğu dallarda bilgisayar bir 

ihtiyaç olmuştur. Kamu kuruluşları içinde bu derece yoğun veri kullanan 

kuruluşların başında Türk Telekom gelmektedir. Türk Telekom ·a bağlı abone ve 

santraliere ilişkin bilgiler bir veri birikimi oluşturmaktadır. .Türk 



Telekom'un amacı hizmet verirken bu verileri daha hızlı, ·güvenilir ve düz~nli 

kullanmaktır. Bu ned~nle verilerin bilgisayar ortaınında saklanmas ı 

gerekmektedir. Abonenin ilk nıüracaatı( teldon,data,kablolu T\' aboneliği gibi ). 

ofiste yapılan her türlü işlemler (yeni tesis. devir, nakil. icra. açma kapama \S) 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir . Böylece, her türlü bilgi kaydı kısa 

sürede ilgili servisle r~ aktarılacak , gereken işlemler daha kısa zamanda \·e 

güvenilir şekilde yapılabilecektir. 

Bu pilot projenin amacı, Türk Telekom 'un şebeke yatırım ve işletme 

bilgilerinin atomasyonunun CBS sistemi yardımı ile yapılabilirliğini göstermektir. 

Telekom bünyesinde kullanılan tüm haritaların bilgisayar ortamda saklanması ve 

yeni açılacak santral, saha dolap yeri ve sınırlarının saptanması gibi ileriye dönük 

genişleme ve revizyon projelerinin hazırlanması, abone tahsis işlemlerinde en 

uygun saha ve terminalden (kutu) yararlanması, numara verilmesi ve abonman 

servisinde yapılan tüm işl~rin birbiriyle bağlantılı yürütülmesi aınaçlanınaktadır. 

Bilgisayar ortamında varılması hedeflenen isler: 

Mevcut şebeke paftalarının güncelleştirilerek bilgisayar ortamına 

aktarılması, 

- İstati stik i bilgiler, abone bilgileri doğrultusunda, yetersiz ve yoğun sahalar 

için genişleme ve re\·izyon projelerinin hazırlanması, 

-Yeni açılacak santral yerlerinin planlanması. 

- Mevcut şebekeden aboneye en kısa mesafe ve uygun terminalelen (kutu) 

devre tahsi sinin yapılması, 

-Sahaların ( prensibal ve lokal) doluluk oranlarının tespiti, 

- Abonnıan sevisinde yürütülen işler, 

- Arızakaydının alınınası ve takibi, 

Tüm haritaların ve oluşturulacak olan veri tabanının bilgisayar ortamına 

aktarılması, Coğral~ Bilgi Sistemleri ( CBS ) ilc gerçekleştirilecektir. 



2. COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

2.1. CBS'nin Tarihi Gelişimi 

Coğrafi bilgi sistemlerinin başlangıcı bazı kaynaklara göre on sekizinci 

yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. Çünkü on sekizinci yüzyılın ortalarında 

kartagrafik çalışmalar gelişmiş ve ilk eksiksiz temel haritalar o yıllarda 

yapılmıştır. Tematİk haritalar o yıllardan sonra kendini göstermiştir 

(Antenucci, ı 99 ı ). Ondan sonraki iki yüzyıl içerisinde bu alanda çeşitli 

gelişmeler olmuşsa da en önemli gelişmeler ı 940'lı yıllardan sonra 

elektronik hesaplayıcılarda meydana gelen gelişmeler ve onu takip eden 

bilgisayar teknolojisi ile ortaya çıkmıştır. 

ı 950'li yıllarda tematİk haritaların otomasyonu çalışmaları Amerika 

Birleşik Devletleri, İngiltere ve öteki gelişmiş ülkelerde başlatılmıştır. ı 963 

yılında Kanada Hükümeti Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi (CGIS) adlı büyük bir 

proje başlatmıştır. 1971 yılında tamamlanan bu projede kullanılan yazılımlar 

PL/1 ve Assembler dilleri kullanılarak üretilmişlerdir (Lee, ı 995). Yine ı 960 lı 

yıllarda Amerika'da petrol endüstrisinde ve gaz, elektrik vb. kurumlarında bu 

tür teknolojilcrin kullanıldığı görülmektcdir (Antenucci et al, ı991). 

Coğrafi Bi lgi Sistemlerindeki en büyük gel i şmeler hiç kuşkusuz verı 

modelleri ve veritabanı yazılımlarının gelişmesiyle olmuştur. 1 960'lı yıllardan 

önce düz dosyalar (Flat- fıle) veri depolamak amacıyla kullanılmış, ı 960"lı 

yuların başında IBM firması tarafından hiyerarşik veri modeli geliştirilmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. ı 970 yılında yine IBM firmasındaki araştırmacılar 

tarafından ilişkisel (Releational) Veri Modeli ve 1971 yılında Ağ (Nerwork) 

Veri Modelinin geliştirilmesi ile coğrafi bilgi sistemlerindeki çalışmalar yeni 

boyutlar kazanmıştır.(White). ı 970'li ve ı 980'li yıllarda bilgisayarların hızlarında 

ve kapasitelerinde meydana gelen artışların coğrafi bilgi sistemlerinin 

gelişmesinde önemli etkileri olmuştur. Bu yıllarda bir çok fırınanın ürünleri daha 

da olgunlaşmış ve bilgisayar destekli harita üretimi ve çizim sistemleri ile öteki 

analitik ve mühendislik sistemlerinin birlikte kullanımları gerçeklçştirilmiştir. Bu 

yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların ilki New York Doğal Kaynaklar Ofisi 

tarafından eyaJet bazında arazilerin kullanımı w envanterinin çıkarılması iç_in 

.., 
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geliştirilmiş olan bir coğrafi bilgi sistemidir. Daha sonra ABD nın diğer 

eyaJetlerinde de bu çalışmalar başlatılmıştır. 

Yine 1 970'li yıllarda Amerika'da askeri ve uzay çalışmaları için 

uydulardan arazi bilgilerinin alınması ve benzeri teknolojiler geliştirilmiş \·e 

bunlar coğrafi bilgi sistemlerinin açısından yararlı olmuştur. ı 972 yılında 

Landsat 1 uydusu (ERTS-1) fırlatılmıştır. Bu ve daha sonra fırlatılan uydulardan 

alınan veriler, coğrafi bilgi sistemleri için veri toplama alanında yeni kaynaklar 

ve metodlar ortaya çıkarmıştır. 

ı 980'li yıllarda ise coğrafi bilgi sistemlerinde meydana gelen teknolojik 

gelişmeler olgunlaşmış ve 1980'li yıllardan bu yana bir çok ülkede başarılı 

projeler gerçekleştirilmiştir. 

Yeritabanı yönetimi yazılımlarının yanı sıra grafik yazılımlarda meydana 

gelen gelişmeler ve bunlara paralel olarak bu yazılından koşturacak olan 

donanımlarda meydana gelen gelişmelerle günümüzde bu alanda çok büyük bir 

ürün yelpazesi oluşmuştur. 

ı 960'\ı yıllardan bu yana Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde çok çeşitli 

çalışmalar ve tanımlamalar yapılmıştır.Değişik kaynaklarda Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile ilgili tanımlar mevcuttur. 

2.2.Tanımlar 

CBS ' nin tanımını yapmadan önce bazı kavramları tanımlamakta yarar vardır. 

Bilgi: Verilerin bilgi işlem yardımı ile, faydalı ve anlamlı biçime sokulmuş 

sonuçlarıdır. Diğer bir tanımla bilgi;" anlamlı biçime sokularak, kullanıcısına 

güncel ve olası kararların alınmasında yardımcı olan bir veri" olarak 

tanımlanabilir (Çubukçu, ı 987 ). 

Yeri: Yeri, çeşitli kaynaklardan elde edilen gratik ve grafik olmayan yonını \·e 

işlem yapınaya yarayan olgu. kavram yada komutların uygun bir biçimd~ 

gösterimidir ( Alk ış. ı 994 ). 

Sistem: Belli bir amaca yönelik w birbiri ile ilişkili öğeler kümesidir 

(Çubukçu, ı 987 ). 



Öznitclik: Temel özellik ve karakteristik belirtir. Bilgi öğelerinin uzunluğu, türü 

kayıt ortamı gibi ( Çubukçu, 1987 ). Konuma bağlı olmayan, topolajik olmayan 

doğrudan detaya bağlı ve detayı tanı t ıcı verilerdir. 

Bilgi Sistemi: İnsanlar, bilgisayarlar , iletişim araçlarından o l uşan ve bilgi 

toplamak, göndermek, işiemek üzere tasarlanmış bir topluluktur. Bugün birçok 

alanda bilişim sistemleri kullanılmaktadır. Örneğin, yönetim bileşim sistemi, hava 

yolları bileşim sistemi vb. bir bilişim sistemi, ilgili kütük ve bilgileri içeren bir 

bilgi bankası yanında, bilgisayarların giriş,çıkış, erişim yada bilgi işlem 

olanaklarından oluşur ( Çubukçu, 1987 ). 

Bilgi sistemlerinin temel işlemleri, klasik yaklaşımla olduğu gibi, verilerin 

toplanması, depolanması,işlenmesi, analizi, ve üretilen bilgilerin sergilerrmesi 

aşamalarını kapsar. Burada farklı olarak bütün işlemler bilgisayar olanaklarından 

yararlanılarak bir bütünlük içerisinde yürütülür. 

Bilgi sistemleri kullanıcılar tarafından kendi amaçları doğrultusunda 

değerlendirildikleri için belirli bir sınıflandırma yap ı lamamaktadır. Ancak genel 

olarak bilgi sistemleri iki gruba ayrılabilir: 

Konumsal bilgi sistemleri, objelcrin konum bilgileri ile öznitelik 

bilgilerinin bir sistem dahilinde birleştirilerek kullanıcılara sunulmasıdır. 

Konumsal olmayan bilgi sistemleri ise kurum ve organizasyonların 

konumsal bilgi ile ilişkilendirilmemiş yönetim fonksiyonianna ait bilgilerin 

tutulduğu (bir personel bilgi sistemi vb .. ) bilgi sistemlerini içeren bilgi 

sistemleridir. 

Coğrafi nesne: Belli bir konumu ve biçimi olan somut veya soyut herhangi bir 

varlık veya olgu olabilir. Coğrafi bilgi konum ve biçimi ifade eden uzaysal 

( geometrik) veri ve nesnenin öznitel iklerini veren sernantİk veri olmak üzere iki 

parçadan oluşur (Batuk ve Arkadaşları, 1996). 

Coğrafi veri: Coğrafi varlıkların konum ve tanımlayıcı (öznitclik) bilgilerini 

içeren verilerdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri: 

Değişik kaynaklardaki tanımları da göz önüne alarak CBS şu şekilde 

tanımlanabilir: Coğrafi objelere ait grafik \'C grafik olmayan wrikrin toplanması. 

değerlendirilmesi , depolanması. analizi. bu verilerin Yeri tabanı işlemleri. 

) 



sorgulamalar, dönüşümler ve coğrafi analizler ile coğrafi veriye dönüştürülmesi 

ve coğrafi veri ve bilgilerin gösterimi için kullanılan gelişmiş bilgi sistemidir. 

Coğrafi bi lgi sistemleri planlama, altyapı, ulaşım vb. birçok alanda ve 

disiplinde kullanılmaktadır. Bu nedenle yukarıda verilen tanımın yarı sıra CBS ilc 

ilgili ne kadar farklı disiplin var ise en az o kadarda farklı sayıda tanıını vardır. Bu 

cağrafi bilgi sistemlerinin bütünleşik bir teknoloji olmasının doğal bir sonucudur 

(Batuk ve Arkadaşları, 1 996). 

Coğrafi bilgi sistemi temelde bir bilgi sistemidir. Bilgi sistemleri genel 

olarak "bilgi elde etmek için, verileri önceden belirlenınemiş biçimlerde anlık 

yöntemlerle kullanılmak üzere saklayan bir sistem" biçiminde tanımlanmaktadır 

(Martin). Bilgi sistemi terimi geniş anlamda veri/bilginin depolandığı ve 

kullanıldığı her şeyi kapsamaktadır. 

Bu yöntem ve araçlar değişik disiplinleri ilgilendirınektedir. Bu sistemler 

araştırma , planlama ve karar verınede hız, doğruluk ve kolaylık sağlarlar. 

Yaygın olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemlerini amaç ve şekillerine 

göre şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Arazi bilgi sistemi (Land information system 

-Kent bilgi sistemi (Urban information system) 

-Otomatik harita yapıını ve teknik altyapı tesislerinin yöntemi ( Automated 

Mapping/ Facilities Manageınent) 

-Çok amaçlı kadastro ( Multipurpose Geographic Data System) 

-Görüntü işlemeye dayalı bilgi sitemleri (Image Based Information System) 

-Çok amaçlı kadastro (Multipurpose Cadastre) 

-Coğrafi Referanslı Bilgi Sistemi (Geographically Referenced Information 

System) 

Coğrafi objelere ait veriler ile kent kaynaklarına ait verilerin 

ilişkilendirilmesi Ye bir arada değerlend i rilmesi ise kent bilgi sistemi olarak 

adiandı rı !abi !ir. 

Günümüzde CBS, orman ve tarım a l anlarının belirlenip izlenmesinde. kent 

bilgi sistemlerinin oluşturulmasında. boru hatları . petrol w ınaden aramaları . 

ulaşım planlaması. toplum güvenliğini ilgilendiren itfaiye. ambulans Yb. 

hizmetlerin sağlanınasında kullanılabilmektedir. CBS. özellikle uydu 
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haberlcşmesi vb. gibi yaşamımıza gırmış diğer pek çok yan teknolojiyi de 

kullanarak, ürün rekoltelerinin belirlenmesi, yer hareketleri (depremler). 

atmosferdeki hava olaylarının neden olduğu doğal afetierin izlenmesi ve alınacak 

tedbirlerin planlaması çalışmalarında kullanılmaktadır. Yine hem stratejik hem de 

taktik sahada askeri faaliyetlerin yürütülüp izlenınes i ve komuta kontrol 

sistemlerinde anlık durum değerlendirmeleri ile bir karar destek unsuru olarak 

yararlanılmas ı CBS'nin kullanım alanlarından biridir. 

CBS yeryüzündeki nesneler ve onlarla ilgili öznitelik bilgilerinin 

kullanıldığı bir sistem olarak Uzaktan Algılama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinden farklıdır. 

Uzaktan Algılama Sistemleri uydulardan, hava fotoğraflarından veya 

scanner adlı özel tarayıcılardan elde edilen Resimsel (Raster) veriler üzerinde 

çalışarak yeryüzü ve atmosfer hakkında \·eriler toplayan, saklayan ve sunan 

sistemlerdir. 

Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemleri özd olarak nesnelerin tasarım ve 

düzenlenmeleri için geliştirilmiş ve veritabanı bağlantıları olamayan veya sınırlı 

olan sistemlerdir. Bu sistemler CBS göre daha az miktardaki verilerle ilgilenirler. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri coğrafik olmayan, nesnelere ait öznitelik 

bilgilerinin saklanması ve istendiği anda hızlı bir şekilde ulaşılması için 

geliştirilmiş bugün en sık kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler bugün halen tek 

başlarına coğrafik verilerin saklanmas ı ve analizlerin in yapılarak sunulması ıçın 

yeteri i sistemler değillerdir. 

Bu sistemlerin tümü Coğrafi Bilgi Sistemlerinin birer parçasıdır. Coğrati 

Bilgi Sistemlerinin temel altlığını oluşturan haritaların bilgisayar ortamına 

aktarılması , harita bilgilerinin birbirleri aras ındaki i l işkilerin tanımlanması, bu 

bilgiler ile ilgili diğer verilerin toplanması. depolanmas ı ve analizi gibi işlcnıkr 

için bu teknolojilere ihtiyaç \·ardır. 

CBS Ne Değildir'? 

Sadece harita üreten: harita \T resim saklayan bir bilgisayar sistemi 

değildir 
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CBS aşağıdaki gibi özetlenebi lir; 

- Analiz aracıdır. 

- Sakladığı harita ve veriyi ku llanarak amaca uygun başka haritalar üreten 

bir sistemdir. 

- Grafik veri ile coğrafi veriyi ( öznitelik) birleştiren bir araçtır. 

- Sadece harita ve resim ile değil veri tabanı ile ilişkili bir sistemdir. 

2.3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Mantığı 

Bu sistemler yardımı ile çeşitli ölçek, renk ve projeksiyonlarda haritalar 

üretilebilir. Tüm bu yetenekierin yanı sıra, CBS 'nin en büyük üstünlüğü veri 

tabanına ulaşıp, harita elemanları arasında konumsal ilişkilendirrne kurarak, analiz 

yapabilnıesidir. 

Grafik ve grafik olmayan veriler birlikte kullanılarak, CBS yardımı ile 

amaca uygun görsel sonuçlar elde edebilir( abonenin telefon numarası, adı , soyadı 

gibi bilgilerden hareket ederek bilgisayar ortamında istenilen ölçekte haritada 

şebeke bi lgilcrini görme gibi ). CBS grafik elemanların konumsal 

ilişkilendirmesini kurarken topoloji olarak adlandırılan bir matematik dalını 

kullanır. 

2.4. CBS'nin Yararları ve Kullanım Alanları 

Coğrafi bi lgi sistemlerinin en büyük avantaj larından birisi değişik 

kuruluşların kullanımına sunulmas ı ve onların gereksinimlerine cevap 

verilebilmesidir ( Antenucci ve Arkadaşları , ı 99 ı). 

Böylece bu sistem içerisinde yer alan verilere ulaşmak mümkün olmakta ve 

isteyen kurumların her birinin ayrı ayrı veri toplamasına gerek kalmamaktadır. 

Kurumlar gereksinim duydukları verileri bu sistemlerden alabilmektedir. 

Coğrafi bilgi sistemleri , mesleki uygulamalarda bir çok farklı alanlarda 

kullanılmaktadır.CBS uygulamasını çekici hale getiren de bu disiplinler arası ve 

bütünleşik özelliktir. L ygulama alanlarının bu genişligi nedeniyle, veriler, 

fonksiyonlar ve sistem karakteristikleriyle ilgili talepler çok büyük farklılıklar 

göstermektedir. CBS sektörlerini pratikteki uygulamalara Ye pazardaki önem 

durumlarına göre beş farklı gruba ayrılabilir. 



Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin büyük bir bölümü arazi, arazi konumu, 

karakterleri ve değeri ile ilgilidir. Bilgi sistemlerinden önce bu bilgiler kağıtlarda, 

indeks kartlarında vb. ortamlarda muhafaza edilmiştir. Bu klasik yaklaşım 

verilerin işl enmesi, depolanması, güncelleştirilmesi, analizi ve diğer kullanımları 

için pek uygun ve çağdaş değildir. Bilgisayar destekli harita üretimi, 

güncelleştirilmesi , genelleştirmesi; doğruluk derecesi yüksek haritaların ve 

mühendislik çizimlerinin kolayca üretilmesini sağlar. Bu yetenekler 

sayısallaştırmayı, harita görüntülemeyi, etkileşi mli harita düzenlemeleri 

(Örnek:çiz, değiştir, sil, harita aç) ve çizici çıktısını içerir. 

Bunun yanı sıra, bir kentin teknik alt yapısının (doğalgaz, elektrik, içme 

suyu, atık, su, telefon, kanalizasyon şebekeleri vb.) kontrol altında tutulması ve 

sorunların giderilmesi, emlak vergilerinin sağlıklı bir şekilde toplanması, trafik 

sorunlarının çözümü, yangın, kaza ve benzeri durumlarda en kısa zamanda olay 

yerine ulaşım ve buna benzer daha bir çok alanda sağlıklı ve çabuk karar 

verebitmesi için CBS den yararlanabilmektedir. 

Ayrıca geleceğe yönelik plan ve projelerin hazırlanması için gerekli veriler 

bu bilgi sistemlerinden rahatlıkla elde edilebilmektedir. Aşağıdaki tabloda 

CBS'nin yerel yönetimler içerisinde bazı kullanım alanları görülmektedir. 

Parklar ve 
Dinlenme Yerleri 

Vergi Dairesi 

Ticaret Odası 

Hastane, Sağlık 
Ocağı 

Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

CBS 

Semt 
Karakolları 

Şekil 2 CBS'nin yerel yönetimler içerisinde bazı kullanım alanları 

9 



Mühendislik Hizmetlerinde kullanılır; 

• Yol - su ağı planlaması 

• Sulama ağı planlanması 

• Hacim hesaplamaları ( Harfiyat ) 

• Petrol, su, maden gibi kaynakbr için rezerv hesabı 

• İletişim ağı analizi 

• Baraj p lanlaması 

Özetlenecek olursa, Coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak: 

- Haritaların istenilen altiıkiara basılması, 

- Değişik amaçlar için istatistiksel verilerin elde edilmesi, 

- Verilerin sürekli olarak güncel tutulabilmesi sağlanabilir.Bununla birlikte 

sistem içerisinde yer alan verilerde de belirli bir standart oluşturulabilir. 

2.5.CBS ilc İlgili Disiplinler 

Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, bu sistemler için gerekli verilerin 

toplanması, analizi, depolanması, sunulması sistem işletilmesi ve bakımı ile bu 

sistemlerden yararlanma çok sayıda disiplini ilgilendirmektedir. Bu disiplinler . 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

- Bilgisayar bilimi: Veritabanı tasarımı, bilgisayar ortamında grafiklerin 

oluşturulması ve benzeri bir çok algoritmaların oluşturulması bu disiplini 

ilgi lendirmektedir. 

- Araştırma- P lanlama: Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde yer alacak olan 

verilerin kullanım amacına göre optimum şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

- Matematik: Coğrafi verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve analizi için 

kullanılan geometrik ve grafik kurallar matematik temellere dayanmaktadır. 

- İstatistik: Sistem içerisinele yer alan \·erilerin incelenmesinele çok sayıda 

istatistik kuralelan yararl:ınılmaktaclır. 

- Kartografya: Verilerin toplanması , işlenmesi. genelleştirilmesi sunulması 

ve benzeri bir çok işlem kartagrafik çalışmalardan yaralanıl:ırak 

gerçekleşti ri 1 nıektecli r. 

- Jeodezi, Fotogrametri. Ölçme. Uzaktan Algılama: Coğra ti bilgi sistemi 

içerisinde yer alacak verilerin toplanması için gerekli olan clisiplinlerclir. 
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- İnşaat Mühendisliği: Taşımacılık, teknik altyapı tesisleri. binalar ve 

benzeri yapılar ve onların özellikleri bu disiplini ilgilendirmektedir. 

- Diğer disiplinler: Meteoroloji, ziraat, tarım, şehir \·e bölge planlama, 

emniyet, trafik, ilkyardım ve benzeri daha bir çok disiplin coğrati bilgi sistemleri 

ile yakından ilgilidir. 

1 980'1i yıllarda ise coğrafi bilgi sistemlerinde meydana gelen teknolojik 

gelişmeler olgunlaşmış ve 1 980'1i yıllardan bu yana bir çok ülkede başarılı 

projeler gerçekleştirilmiştir. 

2.6. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri 

Coğrafi bilgi sistemlerine fonksiyonel, teknolojik, ve yönetim acılarından 

bakıldığında farklı bileşenlerden oluştuğu görülür. 

2.6. 1. Fonksiyonel Bileşenler 

CBS'de fonksiyonel bileşenler veri aktarma, veri depolama. \'eri işleme, 

coğrali analiz ve veri sunma işlemlerinden oluşturmaktadır (Batuk \·e Arkadaşları, 

1996). 

2.6.1.1. Veri Aktarma 

Fonksiyonel bileşenlerin ilki olan veri aktarma veri toplama. doğrulama ve 

kalite kontrol gibi faaliyetleri içerir (Batuk ,Sarbanoğlu,Sıtkı,Toz. 1996). Bilgi 

sisteminde kullanılacak grafik verilerin toplanmasında en fazla kullanılan 

yöntemler arazide ölçme, fotogrametri, harita ve doküman sayısallaştırma, coğrafi 

bilgi ithali, konum verilerinin elle girilmesi ve GPS olarak sınıflandırılabilir. 

• Arazide Ölçme 

• Fotogrametri 

• Harita ve Doküman Sayısallaştırma 

- Ekrandan Sayısallaştırma: Sayısallaştırılacak altlık önce optik 

okuyuculada sisteme raster görüntü olarak aktarılır. Bilgisayar 

ekranından vektörel sayısaliaştırma yapılır. Sayısallaştım1a sırasında 

operatörün hata yapma ihtimali büyüktür. 

Otomatik Savısallaştırma: Eldeki mevcut paftalar l)ptik okuyucu 

kullanılarak raster görüntü haline getirilir. Raster görüntüden vektöre 

dönüşüm. programlarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Operatör 
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yorumlamanın güç olduğu durumlarda müdahale eder. Yapılan 

sayısallaştırmanın başarısı sayısallaştırılacak altlığın kalitesi ile 

doğrudan ilgilidir. Hızl ı bir yöntem olmasına rağmen pahalı bir 

yöntemdir. 

• Coğrafi Bilgi ithali: Çeşitli formlarda üretimi yapılan sayısal 

haritaların dönüşüm formatları kullanılarak bilgi sistemine aktarılması ile 

gerçekleştirilmektedir. 

• Konum Yerilerinin Elle Girilmesi: Bu yöntemle daha önce elde edilen 

koordinat verilerinin sisteme tek tek girilmesi ile sayısal haritaların elde edilmesi 

ve bilgi sistemine aktarılması işlemidir. Burada sisteme aktarılan koordinatların 

doğnıluğu ve sisteme girilirken hata yapılmaması doğruluğu etkileyen etmendir. 

• GPS (Global Positioning System): Diğer bir yöntem ise eş zamanlı 

ölçme yapacak şekilde elektronik olarak bütünleştirilmiş GPS ve diğer ölçme 

aygıtlarının koordinat ve öznitelik bi lgilerini aynı kayda kaydetmesidir. 

2.6. ı .2. V eri Depolama 

Yeri depolama fonksiyonu daha çok bilinen veri yöntemi işlemlerinin 

( yedekleme vb. ) dışında veri yapılandırma üzerinde yoğunlaşır. Geometrik veri 

raster veya vektör yöntemleri ilc temsil edilirken her iki yöntemde de farklı veri 

yapıları söz konusudur. Sözel veriler veritabanında dcpolanır (Batuk ve 

Arkadaşları, I 996). 

2.6. ı .3. V eri İşleme 

Özniteliklerin veri tabanına girilmesi, değiştirilmesi, sil inmesi, bilgisayar 

destekli tasarım işlemleri. 

Nokta, çizgi ve alan detay bileşenlerinin ( düğüm ve kenarlıkların ) 

topoloj ik derecelerinin değişmesi, 

Benzeşim, afın ve projektif dönüşümler, 

Projeksiyon dönüşümleri, 

Sınıflandırma. kodlama, tutarlılık ve format kontrolleri gibi işlemler ,·eri 

işlemede gçrçekleştirilmektedir (Batuk ve Arkadaşları. 1996). 

2.6. 1 .4. Coğrafi Analiz 

Coğrafi veriyi bilgiye dönüştüren ve üretilen bu bilginin yeni bilgilerin 

üretilmesinde kullanılması ile CBS'lere kendi içinde doğurganlık kazandıran bir 
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bilcşendir. Çizgi ve yüzey enterpolasyonları, yüzey modellendirme, istatistiksel 

analiz vb. (Batuk ve Arkadaşları, 1996). 

2.6.1.5. Sorgulama 

Sorgulama işlemleri hem coğrafi analiz hem de veri sunma kapsamında yer 

alabilir. Sorgulama tipleri aşağıda özetlendiği şekilde gerçekleşmektedir. 

- Grafikten üzerinden veri tabanını sorgulama, 

- Veri tabanından grafik bilgilerini sorgulama, 

- Metrik sorgulamalar, 

- Düzen sorgulamaları, 

- Topolajik sorgulamalar, 

- Veri tabanı sorgulamalarıdır 

2.6.1.6. V eri Sunma 

CBS içinde üretilen coğrafi verilerin; raporlar grafikler, haritalar, ekran 

görüntüleri, coğrafi veri ihraç dosyaları vb. pek çok şekilde kullanıcıya 

sunulmasını sağlar. (Batuk ve Arkadaşları , 1996). 

2.6.2. Teknolojik Bileşenler 

Yukarıda açıklanan fonksiyonel bileşenleri kolaylaştıran donanım ve 

yazılım araçlarından ibarettir. 

2.6.3. Organizasyonel Bileşenler 

Bir coğrafi bilgi sisteminin başanya ulaşmasında organizasyonel bileşenler, 

belki de en az fonksiyonel ve teknolojik bileşenler kadar önemlidir. 

Organizasyonel bileşenler insan kaynaklarının yönetimi, mali kaynakların 

yönetimi gibi proje yönetimi konuların yanı sıra organizasyonların ve ış 

süreçlerinin analizi w yeniden yapılandırılması gibi konuları içerir (Batuk ve 

Arkadaşları , 1996). 

2.6.4.Uzman Personel 

Coğrafi bilgi sistemleri için gerekli olan donanım ve yazılımların aksaksız 

olarak kurulabilmesi. verilerin uygun teknolojilerle ilgili kaynaklardan 

toplanmaları, sistemin çalıştırılması ve kullanılması için yeterli sayıda yetişmiş 

personele gereksinim Yardır. 

Ülkçmizde Coğrati Bilgi Sistemlerinin kurulması, işletilmesi \-e yönetilmesi 

ıçın gerekli personelin bulunması ve istihdamın da, ilgili kurumların büYük 
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sıkıntıları olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak büyük yatırımlar sonucunda 

oluşturulan bu sistemlerin başarılı olmaları için en önemli unsur olan personel 

donanımı, eksiksiz olarak ve getireceği parasal harcamalar dikkate alınmadan 

istihdam edilmelidir.( Antenucci ve Arkadaşları , 1991 ) 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere ve gelişmiş ülkelerele CBS 

uygulamalarının hızla artmasına karşın, ülkemizde bu alandaki başarılı uygulama 

sayısı yok denilecek kadar azdır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi olarak 

uzman personel donanımına ( kadrosu ) yeterli önemin verilmemesi gösterilebilir. 

Ülkemizdeki yerel yönetimlerin teşkilat şernalarına bakıldığında, CBS 

çalışmaları için gerekli birim ve ekipterin ya hiç o l uşturulmadıkları ya da bu 

birimlerin teşkilat şemasındaki yerlerinin alt seviyelerde olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde şehirlerde yaşayan nüfusun çok büyük bir bölümünün yaşamakta 

olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya gibi büyük şehir 

belediyelerinin teşkilat şemaları incelendiğinde CBS çalışmaları için belediye 

başkaniıkiarına doğrudan bağlı birimlerin var o l madığı bazı büyük şehir 

belediyelerinde daire başkanlarından birine bağlı bir müdürlük ve ya şeflik 

konumunda olduğu bazılarında ise böyle bir birim bulunmadığı görülmektedir. 
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3. YEREL YÖNETİMLER VE ALTYAPI MÜHENDİSLİK 

SİSTEMLERİ 

3.1.Ülkemizdeki Yerel Yönetimler ( Belediyeler) 

Yerel yönetimler; belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun 

bireylerine, bir arada yaşamak nedeniyle, kendilerini en çok ilgilendiren konularda 

hizmet üretmek amacıyla kurulan karar organları yerel toplulukça seçilerek göreve 

getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve 

personele sahip, merkezi yönetimle olan ilişkilerinde yönetsel özellikten 

yararlanan kamu tüzel kişileridir. (Zengin, 1996 ) 

Ülkemizde yerel yönetimler kendilerine yasalar ile verilen yetkileri 

kullanarak, imar planlarının yapımı ve uygulanması, şehir içi yolların yapımı ve 

bakımı, doğalgaz, içme suyu temini, yağmur suyu ve atık sular ilc kanalizasyon 

hatlarının yapımı, şehir içi ulaşırnın sağlanması, itfaiye çalışmaları, emlak ve 

çevre vergilerinin toplanması, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi daha bir çok 

alanda hizmet vermcktedirler. Yerel yönetimlerin çalışmaları, toplum hayatını 

doğrudan etkileyen çalışmalardır. 

Belediyelerin bu hizmetleri daha hızlı, daha doğru, daha ekonomik ve daha 

randımanlı bir şekilde yerine getirmeleri, kentlerde yaşayan insan topluluklarının 

yaşam düzeylerinin yükselmesini sağlayan en önemli etken durumundadır. 

3.2. Yerel Yönetimler ve CBS İle İlgili Diğer kurumlar Arasındaki ilişki 

Kentlerde yapılan hizmetlerin tamamı yerel yönetimler tarafından 

gerçekleştirilmemektedir. Elektrik, telefon, posta gibi bazı teknik altyapı 

hizmetleri başka kurumlar tarafından yönetilmektedir. Örneğin cadde, sokak 

isimleri ve binaların numaralandırılması işlemlerinden belediyeler sorumludur. 

Belediyeler bünyesinde bulunan nuınarataj birimleri bu verilere sahiptirler. Bu 

veriler posta işletınesini de doğrudan ilgilendirmektedir. Buna bir başka örnek de 

bir bölgeye ilişkin imar planlarının hazırlanması konusunda ,·erilebilir. imar 

planları belediyeler tarafından yapılmaktadır. Fakat yapılan planlar nedeniyle yeni 
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Bu çalışınaların farklı kurumlar tarafından yapılınası kurumlar arası iletişimi 

de zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde kurumlar arası i Jetişimin yeterince kurulmaması 

nedeni ilc kentsel yaşam zaman zaman çekilmez hale gelmekte, beklenmedik 

kazalar ortaya çıkmaktadır. Bir kurumun yaptığı bir teknik altyapı sistemi başka bir 

kurum tarafından farkında olmadan veya zorunluluk nedeniyle bozulabilmektedir. 

Kentsel yaşam için gerekli olan hizmetlerin yapılmasının farklı kurumları 

ilgilendirmesi nedeniyle bilgi sistemlerinin kurulması sırasında, donanım ve 

personel tasarımları, ilgili bütün kurumlar göz önünde bulundurularak yapılması 

gerekmektedir. 

3.3. Altyapı - Mühendislik Bilgi Sistemleri 

Kent yönetimlerinde önemli bir yer tutan mühendislik, imar, alt-üst tesisleri 

ve bunlar arasındaki ilişkileri irdeleyen bilgi sistemidir. lll 000 ve daha büyük 

ölçekli kent harita verilcrini esas alan altyapı bilgi sistemleri, kentlerde iyi hizmet 

sunmak için yerel yönetimlerin sık sık başvurduğu bir kaynaktır. 

Altyapı - Mühendislik Bilgi Sistemleri 

- Altyapı Bilgi Sitemleri için çok sayıda bilgiye ihtiyaç vardır. Ancak 

mevcut sistemde bu bilgiler, farklı uzmanlık alanları içinde sınırlı sayıda ve 

dağınık olarak bulunmakta ve kağıt ortamda muhafaza edilmektedir. 

- Bu geleneksel yaklaşımlar verimli sonuçlar üretemediğinden,bir kentin 

doğalgaz, elektrik, içme suyu, atık su.telefon, kanalizasyon şebekeleri gibi teknik 

altyapı sistemlerinin kontrol altında tutulması, sorunların giderilmesi, vergilerin 

sağlıklı bir şekilde toplanması, düzenli yapılaşma ve ulaşım sağlanması . kaza 

yangın ve benzeri durumlarda en kısa zamanda olay yerine ulaşım ve buna benzer 

birçok alanda Altyapı - Mühendislik Bilgi Sistemlerine ihtiyaç vardır. 

3.3.1.Ait}apı Projelerinin Hazırlanması 

Altyapı hizmetleri çok çeşitl i ve karmaşıktır. Her kurumun ihtiyaçları. 

karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yöntemleri farklıdır. Bu nedenle her kurum için 

ayrı bir proje tasarlanmalıdır. 

Çoğunluğu kağıt üzerindeki verilerin bilgisayara aktarılması işleminde 

yazılımlar kullanılmakla birlikte sistem kişiye bağımlı lı k gösterir. 
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Veri tahanı oluştunılması.\·crikrin ilişkiknclirilmcsi işleınierinin sağ lıklı 

yapılabilmesi için önce kurumların işleyişieri öğrenilmcli ve proje ha kuruma 

göre gcliştirilmcliclir. 

Altyapı - l'vhihcnclislik Bilgi Sistemi ülkemizele çok fazb kullanılan bir 

sistem değilclir.Çünkü sistemin tasarlanmasıncla \·e Yerilerin ilişkilendirilmesinele 

uzman kimselere gerek Yarclır.İiişkilerin doğru yapılması \e sistemin doğru 

çalışabilmesi için geliştirilen yöntemler ele kişiye bağ ımlılık gösterir. 

Literatürele bu konuyla ilgili örnekler oldukça azclır.Üniversitelerin CBS 

konusunda çalışmaları vardır; fakat altyapı konusu pek ele alınmış bir konu 

değildir. 

Kağıt üzerindeki verilerle sayısal haritalar oluşturulurken kullanıcıya 

bağımlı bir yöntem seçilebilir; ancak bu yöntem elikkat ve uzmanlık gerektirir. 

(Çizim sırasında akış yönüne, teknik özelliklere, ilişkilere dikkat edilmelidir.) 

Bir eliğer yöntem; tüm ilişkiler veri tabanında ayarlanmasıdır. Yine bu 

yöntemele de tasarımemın konuya tamamen hakim olması ve iyi bir sistem analizi 

yapm ı ş olması gereklidir. 

Bir Altyapı - Mühendislik Bilgi Sisteminin hedctlcri şunlar olmalıdır: 

Me\·cut cloğalgaz.clcktrik.içmc suyu.atık su.yağmur suyu şebekelerinin ve 

sulama kanallarının tüm bileşenleri ilc birlikte sayısal ortama aktarılması 

ve çalışanlar tarafından kullanılır hale getirilmesi 

Şebekelerele yaşanan sonınbra müdahale ve sorunların giderilmesinde 

sürecin ve harcanıaları n aza! tı l ması 

Abone hizmetlerinin eksiksiz YC problemsiz verilmesi 

Projclenelirıne esnasında hesaplamaların ,.c analizlerinin doğru yapılması 

.3.3.2. Altyapı F:nYantcri 

/\ltyapı envanterlerinin oluşturulabilmesi için gerekli Yerile r şunlardır: 

- llalihazır haritalar 

- Kadastro 

- Topoğralik Veriler 

- )chckc bileşenleri 

1 ler scbckcnin bilesenleri ~ı,rı a\Tt tanıııılanmalıdır. 
• i • • 
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3.3.2. 1. Halihazır Haritalar 

Halihazırda bulunan binaların,yolların ve yerüstündeki diğer yapıların tespit 

edilerek mevcut şebeke bilgilerinin konumlandırılması gereklidir. Ayrıca abone 

hizmetlerinin hatasız verilebilmesi ıçın binaların konumları ve şebeke 

ilişkilendirilmeleridir. Mevcut halihazır haritalar 1984-1 986 yıllarına ait olup 

günümüzdeki durumu yansıtmamaktadır. Ayrıca Mevcut uçuş paftalarında 

kullanılan koordinat sistemi ile ll l 000 ölçekli halihazır haritalarında kullanılan 

koordinat sistemi birbiriyle örtüşmemektedir. Arıza giderme ve projelendirme 

sırasında arazide yapılan çalışmalar için hassas konum bilgilerine ihtiyaç vardır. 

Bu yüzden halihazır haritalar oluşturulurken GPS ölçümleri gereklidir. Halihazır 

haritaların altyapı hizmetleri devam ettiği sürece güncellenmesi gereklidir. 

Sonuç olarak ; 

Halihazır paftalar ile sayısal ortama aktarılmış vektörel bina verilerinin 

karşılaştırılabildiği Sayısal Haritalar elde edilir. 

Şekil 3. 1 Halihazır Harita Örneği 
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3.3.2.2. Kadastro Haritalan 

Altyapı hizmetlerinin projelendirme aşamasında kadastro bilgilerine ihtiyaç 

vardır. Mevcut kadastro bilgileri sağlıklı değildir ve sayısal ortama 

aktarılmamıştır. Kadastro haritalarının sayısallaştırılması ıçın hassas konum 

bilgilerine dolayısıyla GPS ölçümlerine ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin de sürekli 

güncellenmesi gereklidir. Kadastro bilgileri ve altyapı elemanların 

ilişkilendirilmesi Şekil 3.2' deki harita örneğinde gösterilmiştir. 

29.45 

Şekil 3.2 Kadastro Harita Örneği 
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3.3.2.3. Topografik Veri 

Mevcut sistemin işleyişinin tanımlanması, şebeke analizlerinin sağlıklı 

yapılabilmesi dolayısıyla meydana gelebilecek arızaların mınımum zaman ve 

harcamayla giderilmesi için gereklidir. Projelendirme çalışmaları ve bu çalışmalar 

sonucunda yapılacak kazı ve kullanılacak malzemelerin maliyeti ile ilgili 

hesaplamalarda kullanılır. Mevcut topografik bilgiler bu tür analizler ıçın 

yetersizdir. 

1/1000 Ölçekli eğim haritasının oluşturulması için gerekli topografik veriler 

Şekil 3. 3 'deki harita örneğinde gösterilmiştir. 
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3.3.2.4. Şebeke Elemanları 

Örneğin telefon şebekesi için toplanacak veriler kabaca: 

- Menhaller 

- Güzergahlar 

- Fider 

- Boru cinsi, çapı,uzunluğu 

- Bağlantı noktaları 

78 76 

57 1 

1 

1 
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3.3.2.5.Şebeke Arızaları H Giderimi 

Mevcut altyapı ik ilgili bilgilerin sağlıksız. haritaların wtersiz olması 

m~:?yclana gelen arızaların gickrilmcsinde gecikmekrc sebep olnddadır. Konum 

bilgilerinin yetersiz olması y~ıpılan çalı~ınalard:ı maliyeti arttıran bir unsurdur. 

Şebeke bilgileri yetersiz olduğu için kentin herhangi bir yerinde meydana gelen 

arıza verilen hizmeti büyük ölçüde aksatmaktadır. tvle\·cut şebeke bilgileri içeren 

ve güncellenen bir Altyapı Bilgi Sistemi bu tür problemleri ortadan kaldıracaktır. 

3.3.2.6.Abone Hizmetleri 

Abonelerle ilgili mevcut bilgilerin yetersiz olması hem verilen hizmetin 

kalitesini düşürmekte hem de maliyeti arttırmaktadır. Kaçak su, elektrik kullanımı 

ülkemizde sık rastlanan bir durumdur. Abone hizmetlerinin doğru verilebilmesi 

abone bilgilerinin eksiksiz toplanması ve mevcut sisteme entegrasyonu gereklidir. 

Abanelerin adres bilgileri ilc sistemde bulunan halihazır haritalardaki konum 

bilgileri birbirlerini doğrulamalıdır. Dolayısıyla halihazır bilgilerinin sürekli 

güncellemncsi gerekir. 

3.3.2. 7.Şcbcl<c Projclcndirilıncsi 

Mevcut şebckclerin yeni yerleşim alanlarına doğru genişletilmesi için 

yapılan projelerele bilgi eksikliği dolayısıyla proje. hesaplanan zamanda 

bitmemektc ve maliyet tahmin edileni aşmaktaclır. Bu projeler için yeni yerlqinı 

alanları tespit edilerek halihazırlara aktanimalı ve kadastro bilgileri ilc birlikte 

değerlenci i ri l m cl idi r. Yapılan pro.ıe topolojik bilgiler kullanılarak 

doğrulanabilmektc ve yapılacak kazı masralları \'C kullanılacak malzeme miktarı 

ve cinsi ayrıntılı olarak hesaplanabilrnektcdir. 

3.3.2.8.Projc Yaklaşımı 

Altyapı hizmetleri çok çeşitli \·c karışıktır. Bu yüzden her kunıııı ayrı bir 

proje olarak düşünülmelidir. 1 ler kurumun ihtiyaçları \C karşılaştıkları sorunlar \·c 

bu so nın ları gidcri m yü n tc m leri farklıdır. Bu yüzden h u konuda u1ıııanlaşını ş 

kişilerin oluşturulacak :\ltyapı Bilgi Sitemi ıçın yapılan çalışmalara aktif 

katılımları gereklidir. 

Oluşturulacak .-\lty~1pı !)ilgi Sistemi için her kuruında bu sistemi hangi 

birimlerin kuiLın:ıcağınm belirlenmesi . ınc,cut Ka\ınklarııı ck·ğcrkndirilm~..·si 

.,., 



ihtiyaçların b~lirlcnmcsi uygulanacak yönt~min kar:ulaştırıbrak göre\ dağ ılımının 

yapılması gereklidir. 

Kurum içine!~ bu sist~mc dahil olacak birimler kspit edikrek ihtiyaçları 

bclirlcndiğinck g~rckli \crikrin topl:ı nına:-;ı \t: sayısal ortama aktarı l ması uzun bir 

süreçt ir. 

Altyapı çalışınaları hassas konum bilgilerin~ ihtiyaç duyduğu ıçın arazı 

tespitleri GPS ile yapılmakta ve bu işe özd yöntemler kullanılmaktadır. 

3.3.2. 9.Kullanıcılar 

Toplanan ve eldeki verilerin sayı sal ortama ak tarılması da uzun süren ve 

yoğun emek isteyen bir iştir. Sayısaliaştırma işini uzun süre bilgisayar ekranı 

karşısında çalışabilecek insanlar yapmalıdır. Ayrıca sistem içinde oluşturulacak 

haritalardaki harita sembollerinin ol uşturulmas ı , koord i nat sisteminin belirlenmesi 

gibi standartların oluşturulması için harita bilgisine sahip insanlara ihtiyaç \ardır. 

Sistem oluşluktan sonra kullanacak kişik r in de eğitime ihtiyaçlarının olup 

olmadığ ı da bilinmelidir. 

3.3.2. 1 O. Telmik İhtiyaçlar 

Verilerin toplanması.işlenmcsi ve saklanması için gerekli yazılım. don~mıın 

ve maliyeti tahmin edilerek. eldeki kaynaklara göre değerlendirme yapılmalıdır. 

Gerekli donanım (bil gisayar. yazıcı. scanner. plotter.v.s.) temin cdildikt~n sonra 

bu donanımın problemsiz çalışmasından sorumlu olacak kişikrc ihtiyaç \·ardır. 

Bunlar özetle: 

-Yazılım ve donanımının problemsiz çalışmasından sorumlu sistem yöneticisi 

-Kullanıcıların teknik problemlerini çöz~cck hir teknik eleınan 

-Kullanıcılar tararından ihtiyaç duyulan ek uygubınaları bil gisayar ortaınında 

yaratacak progranıcı 

- V eritabanını tasariayacak ve işleyişinel e n sorumlu olacak bir \·cr i tatıanı yöneticisi 

Sonuç olarak, /\ltyapı Bilgi Sist~mi . h~r klınıııı için ayrı hir proje Plarak 

dü~ünülıııclidir . Kunı mlar kendi i h ti yaçlarını bclirleycrck.toplanacak \ erinin 

nit~lik \C niccliQini bc lirkıııclidir. i\k\c u ı hil ~ ilcrin doQruluQu clcilcrkndirilın~li .... .._ ...... .._ .... 

\C gerek li düz~ltmckr yapılmalıdır. 1'v'k\cut bilgilerin sayısal ort:mıa ~ıktarılıııası 

için her kurum iç in minimum ~ yıllık bir süre öngö rl'ılm~lidir. ller kunını için 

oluşturulacak Altyapı Bil gi Sistemi . kurumun ihtiyaçlarını bik·n . ıııcn:ui 



haritalardaki bilgileri değ~rkndirebikn. mesleki n? kknik altyapıya sahip kişilerle 

yürüti.ilm~lidir. A l tlık Yerilerin sayısal ortamda hazırlanması tamamlanmadan. 

altyapı -mühendislik \erikrinin toplanması Ye sayısal ortama akt:ırılrnası gelecekte 

daha büyük sorunlarla karşıtaşılmasına neden olabilir. 

Altyapı - Mühendislik Bilgi Sistemleri oluşturulurken aşağıdaki b\Tamlar 

ortaya çıkar : 

- Harita Üretim Sistenıleri 

- Sayısal Harita 

- Topoloji 

3.4.Bilgisayar Destekli Harita Üretimi ve CBS 

Bilgisayar teknolojisinin haritacılık alanına girmesiyle. klasik baritacılık 

yaklaşımlarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. 

Haritaların yapılabilmesi için gerekli olan tüm ölçme işlemlerinde \e 

h~saplaınalarda bilgisayarın etkin bir ş~kilde kullanıcının yanında. haritaların 

çizimi ve baskı ilc çoğaltılması gibi t~ıaliyetlcrdc de bilgisayardan yararlanılmaya 

başlanmıştır. Cl3S'ni meydana getiren yazılımların kull::ınılrmsıyla sayısal 

haritalar kısa si.ircd~ ve kolav elele edilebilir. zengin içerikli. gelişmiş \·eri 

yapısında. analiz eelilcbilir şekildedir. l3u nedenle harita ürdiınincle Cl3S'nin 

kullanılması hız, doğruluk ve ekonomi sağlar. 

I larila Üretim Sistenıleri : 3 temel harita üretim sistemi görü lür. 

- Klasik Ilarita Üretim Sistemi 

- Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemi 

- Sayısal Ilarita Üretim Sistemi 

3A. 1 .Klasik Ilarita Üretim Sistemi 

Bu sistemde öne çıkan temel elemanlar insan gücü \·c yeteneğidir. 

Kullanılan aletler mckaniktir. llaritayı ün.:tmek için gerek li olan \·erikrin 

toplanması ndan. haritaların basılmasma kadar olan süreçte dene; i nı li personel. 

klasik ölcnıc \C ci1.inı aletleri n:· kaQıt ha1.lı ürün önem kazanır. Bil !2isa,ar cksteüi . . ._ ..... ~ ._ 

yoktur yada bilgisayar desteğinin bulunmasının üretim~ direk etkis i )llktur. 



3A.2.Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemi 

Bu yöntemin amacı. sayısal anlamda harita üretmekten çok zaman alan 

ınanuel işlemleri hızlandırnıaktır. Klasik üretim aşamalarının bilgisayar desteği 

ik yapılmasıdır. Sonuçta kullanıcıya aynı ürün \·erilmekk birlikte klasik 

üretimden farklıdır: 

- Verilerin manyetik ortamda saklanması 

- Yeri !erin manyetik ortamda sunulması 

- Verilerin güncellenme kolaylığı 

-Depolama kolaylığı 

- Klasik yönteme göre kısmen daha az tecrübcli personel 

- Daha kısa üretim süresi 

Bilgisayar destekli tasarımın üretime etkisi kıs ı tlı kalmıştır. Bunun nedeni 

ek karma bir sistem olmasıdır. 

Bir veri tabanından yoksundur. Bilgisayar destekli tasarım sistemi klasik 

ve sayısal sistemler arasında geçiş sağlamaktadır. 

3.4.3.Sayısalllarita Üretim Sistemi 

CBS ' nin varlığı ile ortaya çıkan sayısal harita üretim sistemi, jcoclczik, 

fotogramctrik ve topoğrafik ölçmeler ilc bilgisayar ortamında dı.:-polandığı nokta, 

çizgi ve alan detaylara ait tüm grafik ve grafik olmayan bilgilerin bir Coğrafi Veri 

Tabanında (CVT) ilişkilcndirilip i~lcnmesi ilc olu;;an ve tüm üretim aşamalarında 

kaynak olarak CVT'nin kullanıldığı bir sistemdir. Sayısal üretimin. bilgisayar 

destekli Üretimelen önemli f~1rkı CYTnin Üretimin her aşamasında kullanılması \"C 

\Trilcrlc ilgili bütün işlemlerin (silnıe .eklcmc .dcğiştirıne vb.) bu CVT üzerinde 

yapı !abi 1 m es id ir. 

Kullanılan temel bilc~enkr: 

- CBS. bilgisayar ,.c kendi konusunda tk:ncyimli personel 

- Yazılım ,.c tkmanım 

- Bilgisayar destekli ölçme ve üretim ar;:ıçları 

3. -L3.1.Coğrafi \'eri İ~lenıleri 

i\knhol No ·su \ Koordinatı Y Koordinatı 

7 

3 ()()() 6000 

57X9 X976 

1-
_ :ı 



A."onz11nu Duyalz Olmayan İşlemler: 

Ait oldukları bölgedeki su borularının basınç ortalaınaları neJir'? 

A:onu11ıu Duyult l.ylemler: 

Aralarıncia 500 m·den az mesak olan boruların sayısı w h:1 s ıncı nedir'' 

3A.3.2.Harita Verisi 

Görsel Veriler. 

- Konum ve şekil gösteren veriler. 

- ilişki gösteren veriler, 

- Tali kapısı olan evler, 

- Eskişehir'in komşu illeri , 

Tanıtım Verileri, (açıklamalar, lejand) 

3.4.3.3.1-larita Elemanları 

- Nokta elemanı 

- Çizgi elemanı 

- Alan 1 poligon elemanı 

3.4.3.4.Sayısal Harita 

Sayısal değerlerin. gralikkrin ve yazıların sayılarla tanımlanmasıdır. Sayısal 

haritayla verinin bilgisayarcia işlcncbilir hale gelmesi CBS'in en önemli kazançtır. 

Sayısal harita aşağıdaki elemanlardan oluşur: 

-Gralik Veriler 

- Nokta. Çizgi . Poligon. 

- Çizgi rengi. tip i. kalınlığı. ... 

- Öznitelik Verileri : Tüm veril 'r dosyalar ve tablolar şeklinde bilgisayarda 

saklan ır. 

-S ayısal ilişki Gösteren Bilgiler: Topoloji 

Yazı Savı sal Kodlara dönüstcırülür ( ASCII) 11 1 Grafik Veri Koord inatlara dönCı stürülür 

K A L E 

75 65 89 65 789, 900 
1250. 500 

Veri tabanında dönüşturCilen bu sayısal değerler saklan ır . 

1 1
' ;\SCII: .:\mcriGın Standart Clıdc liır lnll.ırın~ıtion lntcn.: hangc. 



3AA.Grafik Veri 

Bilgisayar ortam ı nda harita elemanlarını ( nol-\ta.çi zgi . alan ) tanımlayan 

sayısal verilerclir. Gratil-\ \~rikr çol-\ farl-\lı bynal-\lardan elde edilebilmel-\tedir. 

Elele eelilen gralil-\ \~rikrin i ~ knınesinde helirli kuralLıra uyulma s ı zonınlu l uğu 

vardır. ÖrneQin araziele \ar olan bir dll\ar fnto!.!rametrik \·eva \ersel ökme .._ ...... "' ., . 
yönetimlerinelen hangisiyle ölçülmüş olursa olsun hari ta üzerinde ayn ı yönetmelik 

ve kartogratik kurallara göre işlenmekteclir. 

CBS içerisinde yer alacak olan grafik veriler üç boyutlu ( X,Y,Z ) 

olmalıdırlar. Çünkü bu veriler, teknik altyapı vb. bir çok proje için altlık 

oluşturmaktadırlar. Gere~-\ bu tür projelerde gerekse sayı sal arazi modeli 

oluşturmak için ele verilerin üçüncü boyutu olan 'Z' bilişeni zorunludur. 

Gratik verilerin işlenmesi sırasında dikkat eelilmesi gereken en önemli 

hususlardan birisi bu n~rikrin bilgi sistemi içerisinde kullanılacağı ve daha 

sonraki zaman dilimi içerisinele güncellenebilcceğidir. Bu nedenle verilerin 

ya l nızca kartogra tik kurallara göre işlenıncieri yeterli değildir. Bir objeyc ait 

verinin parçalanmadan işlenınesi ve gerektiği zaman kolayca üzerinde işlem 

yapılabilmesi gerckmel-\tedir. Örneğin bir duvar tanımlanırken clu\·arın dış ve iç 

sınırları ayrı ayrı objc olarak ele alınması kartogralik açıdan bir sakınca 

oluşturmaz; fakat bu dll\arın gralik olmayan verilerle bağlantısının 1-\urulabilmesi 

için her bir parças ı n ı n tck tck seçilmesi ve veritabanı ilc ilişkilendirilmesi oldukça 

zordur. Ayrıca o duvar çizgisinin günccllcnmcsi yada silinmesi gerektiği zaman 

hu işlem için cluvarla ilgili bütün objclcrin tck tck seçilmesi gerel-\lidir. Bunun 

yerine o duvar çizgisinin bir tck obje olarak tanımlanması hem ,·eri sayısının fazla 

olmaması ve hem de ileriele o objcylc ilgili işlemlerin yapılmasında kolaylıl-\ 

sağlayacaktır. 

Yu karıda sözü cd i !en nedenlerden hareketle C 13S amac ı na yöne 1 i 1-\ olarak 

kullanılacak olan gralil-\ yazılımların harita objclcrini tanımas ı n: gerektiği zaman 

objc grupları üzerinde i~km yapabilmesi gcreUidir denilchilir. 

(;rafik Veri Çqitleri 

- Raster J'eriler 

/\sa0.ıclal-\i sel-\ il hir bin~ı' ı !.!iist ... :rmektcdir. Seki! nokta t~ıkııııınd~ıı1 .. ...... . . ...... . 
nlu)ınakt~ıdır. 1 ler hücre~~.- gibi aynı k nd değeri 'erilmi~t i r. Pratil-\te bu 
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şekiller göstcrilmcz. Belli bir renge. tona wya sembok kodlanmıştır. 

••••••• • • • • ••••••• 

- Vektör Veriler 

Rastcr V eri Tan ı nı ı 

PiKSEL ÖZ NiTELiK 
ı BOŞ 

2 BOŞ 

3 BOŞ 

... . .. 
ll E\' 
12 E\' 
13 EV 
14 EV 
15 EV 

Vektör gösterimde bina çizgi takımından oluşmuştur. Her çizgi başlangıç noktası. 

bitiş noktası ve bir takım bağlaçlarla tanıınl::mmıştır. Çizginin başlangıç w bitiş 

noktası vektörü tanımlar, bu vektörler de bina şeklini resmcdcr. 

V ektör V eri Tanımı 

ELEMAN KOORDiNATLAR 

EV X1 ,Y1 ,X2,Y2,X3,Y3 

YOL X1,Y1,X2,Y2 

DiREK X1,Y1 

Rastcr gösteri m ve k tör gösteri mc göre daha yonımsal. göreeel id ir. Eğer 

nesne ~eki! yada ölçü dcğiştireccksc bunu raster teknikte yapmak çok dah~ı 

kolaydır. Çiinkü raster tckniktc eski değerin yerine yeni değerin \azılııı~ısı 

yctcrliykcn. \·ektör tcknikte koordinat günccllqtirnıenin yanı sıra bağlantıların da 

yeniden yapılandırılıııası gerL·kıııektcdir. Bumııı \anında bir ~eki! \ekt\ir 

giistcriıııde koordinat çiftkri \C hağLıntıLır ile tutulurken. raster gi'ıstcriıııde 

lıücrelcrlc tutulur. Tutulan 'eri <ıdedi düşünüldüğünde 'ckt\\r giisteriııı cb kı 

a \ <lll l<ıi 1 ı d ır. 



- Diria Gratjik Veriler .:. 

Bilgisayar ortamında oluşturulan haritalar üzerine değişik amaçlari:-~ 

resimkr ycrleştirikbilmcktedir. Özellikle sistemeleki \erikrdcn yararlanarak 

teınatik h:-ırita çalışınalarının yapılmas ında resimlerin kulbnımı t"in plana 

çıkmaktadır. Örneğin bir bölge içerisinele yer alan otelierin \eya alış-wriş 

merkezlerinin haritada gösterimi otel veya alış - \ eri ş merkezlerini i fade eden bir 

resim ( bitmap) ile gösterilebilir. Harita üzerine yerleştirilecek olan resimlerin her 

birine bir bağlantı numarası verilerek veritabanı ile ilişki kurulabilir. 

3.4.5. Topoloji 

Harita elemanlarının ( nokta, çizgi ve alanların ) uzay boyutunda birbirleri 

ile olan ilişkilerini inceleyen matematik dalına Topoloji denir. Sayısal harita 

elemanlarının konumsal ilişkilerini saklama, işleme belirlemede birçok C8S 

yazılımı topotojik yapıyı kullanmaktadır. Alanların nasıl Çe\Tildiğini.çizgilerin 

nasıl birleştiğini, alanların komşuluk ilişkisini tanımlar. 

Harita elemanlarını sayısal olarak tanımiayabilmek için genelde 3 esas tip 

gralik elemanı vardır. Bunlar; 

Nokta=Dliğüm 

Çizgi =Yay 

Alan ( poligon) şeklinele sıralanabilir. 

3.4.5.1.Topoloji Elemanları 

-Düğüm (Nocle): Yayın bittiği veya iki yada daha çok y:-ıyın birleşme yeri 

-Yay (/\re): iki dliğüınün arasında kalan ekman 

- Poligon (Polygon): Bir veya daha fazla yayın birleşmesi sonucu oluşan 

kapalı alan. 

Nokta( Dliğüın) 

(,'i;.gi(Yay) 



3A.5.2.Gcncl Topoloji Kavramları 

- I3itişnıe Ka\T<ını ı (Connccti\· ity) : Çizgilerin di.i ğümkrk birleştirilmes ini 

tanımlar. 

- Komşuluk Ka\ramı(Acljacc ncy): Yall\ana duran iki poligonun ortak 

çizgisini tanımlar.Komşuluk ka\Tamı ik çızgı nın sağında H~ solunda bulunan 

poligonlar tanımlanır. 

Alan Kavramı: Birelen fazla çizgielen poligon oluşumunu ve bu 

poligonu tanımbr.Poligon içinele başka bir poligon olup olmadığını 

belirler. 

Bitişnıc Kavramı Yay - Diiğiim Topolojisi 

YAY DÜGÜMDEN DÜGÜME 
1 4 1 
2 1 2 

3 1 3 
2 4 4 3 

5 2 3 

3A.5.3.Bazı CBS Analizi Yöntemleri 

- Kaplama Anali1.i (Ovcrlay): Topolojiyc sahip tabakaların kes işimi \'C üst üste 

gclıııcsiylc yeni topoloji tabakası oluşur. 

- Komşuluk Analizi (Ncighbourhood) : Bir yerin etrafındaki alanın özelliklerini 

analiz eder. 

- Bitişmc Analizi (CoiııKcti,·ity): Bir noktadaki iki yayın birlqmcsinin üzellik 

analizi 

- Sınıllanclırına ve Yeniden Sınıllandırıııa (Ciassilication and Rcclassilication) 

Sınıllandırma bir girdinin önceden belirlenmiş sınıilardan birine dahil 

edilmesi işlemi . 

Yeniden Sınıll<mdırma : daha önceden yapılan sınılbndırmad,ı kullanılan 

iizelliklcrin l~ırklı şekilc konularak yeniden sınılbmlırılma yapılması. 

~ ( 1 

Anadolu u·· . 
n" ntvers· ı vıerkez K ·· .. ttes~ 

Utuphane 



3A.6. Katman Yapısı 

CBS'nin veribi belirli bir katman yapısı içerınd:tedir. Katmanlar ortak 

koordinat sistı:mlc r i içimk amı bölgenin farklı gruptal-.;i ckmanlarını 

içermektedir.Ekman!Jr arasındaki katman ayrımı. içerdikleri özelliklere göre. 

temsil ettikleri gruplar dikkate alınarak yapılır. 

CBS, değişik 1-.;onumlarclaki haritaları tek bir yığıncia toplama yeteneğine 

sahiptir. Katın::ın yapısının temel ilkesi . ortak gruplard::ıki harit::ı elemanlarının 

aynı anda gösterimi sonucu oluşan karmaşıklıktan kurtarmaktadır. Ayrıca katman 

yapısı kullanılarak farklı konu lardaki harita elemanlarının konumsal analizi 

yapılabilmektedir. Konumsal analiz sonucunda, elemanların kesişim ve 

birleşinıleri amacın::ı göre yeni h::ıritalar oluşturmaktadır. Analiz sonucu 

oluşturulan haritaların veri tabanları ve veri tabanı bağlantısı CBS yardımıyla 

kurulmuştur. Yeni haritanın öznitelik bilgileri . her iki haritadan gelen bilgileri 

içermektedir. 

3.4.7. Grafik Olmayan Yeri 

Grafik olm::ıyan veri, coğrati konumdaki harit::ı clcm::ınlarının karakteristik 

özelliklerini tanıınl::ımaktadır. CBS veri tabanl::ırınd::ı bulunan grafik olmayan 

veriler üç ana gruba ayrılmaktadır. 

• Öznitelik bilgileri. 

• Coğrafi koordinat bilgileri. 

• Konumsal ilişki bilgileri. 

3.4. 7.1. Öznitclik Bilgileri 

Öznitclik bilgileri nitelik ve nicelik belirtmekte ve harita elemanlarının 

karakteristik özelliklerini tanımlamaktadır. CBS. veri tabanı ka\ıtlarımbki 

(iznitclik bilgilcrini kullanarak sorgulama ve analiz yapabilmektedir. 

Ürncğin. \ert tabanı sorgulaması yapılarak belli özellikleri ıçeren 

mcnhollcrin harita üzerinde gürsel olarak yeri hclirlcnebi imektc \C bu \erilcrin 

istenen istatistil-.;i değe rleri hesapLınah i lmektedir. 

3.4.7.2. Coğrafi Koordinat Bilgileri 

Coğrali koPrdinat bilgileri. harita elemanlarının olu~turulnıasımla 

kullanılan nnl-;taLırııı 1-;onrdinatLırıııı i~crir. Kon rJinat ele ğerleri enlem \C boylanı 

değerleri olabildiği ~ihi. bilinen projeksiyon sisk' ııine ait ckğ~.:rler de oLıbilir. 



3.-t.7.3. Konumsal ili~ki 

Konumsal analiz. harita t:l~manlarının birbirkriyk olan konumsal ilişkileri 

tan ımianarak yapı l maktadır. 

Konumsal ilişki topolojik yapıyla b~lirlenen üç tcmd mantığa 

dayanmaktadır. 

- Bağlantı noktaları : İki çizgisel elemanın bir l eşimi wya kesişimi sonucu 

oluşan noktalardır. 

- Komşuluk İki kapalı poligonun ( alanın ) birbirleriyle oluşan 

komşuluklarını ifade eder. 

Belirli bir noktadan uzaklık : Konumu belirlenen bir noktadan istenen 

uzaklıktaki elemanları veya o noktanın istenen uzaklık içerisindeki alanını 

belirlemede kullanılmaktadır. Örnei}:in, bdirli bir ıncnholün bir santrak ve konuta 

olan uzaklığı ölçülebilir. Böylece uygulanacak proje ihtiyaçlara göre bu bilgikr 

ışığında hazırlanabilir. 

Anad 1 ·· 0 u Univers;t , 
Merkez Küt.. h es up ane 



4. VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (VYS) 

Veritabanı Yönetim Sistemleri kullanıcılara veritabanı yaratma ve işleme 

olanağı sağlayan yazılımlar topluğudur. 

4. 1. VYS Bileşenleri 

Deneyimsiz Programcı Deneyimli ı'eritabam 

l Ku fenıcı 
ı 

Kul! ınıcı Yöne icisi 

ı 
üzel T Veri 
Düzenlenmiş 

Programlama Sorgulama 
Tanımlama 

Aravüz 
Arayüzü Arayüzü 

Aravüzü 
... ... 

,. Sorgulama 
İşlemeisi 

. ~ 
Yeri _J_ 

Yöneticisi ' 

'~ 

'---- __./ 

ı İndeksler ı ı Veri 
1

1 
Tanımları 

Depolanmış ı Veri 

Şekil 4.1 Yeritabanı Bileşenleri 



-t2.VYS ;\\'antajları 

Veri tekrarını azaltır. Veritabanının o l madığı durumlarda \eri tekran 

kaçınılmazdır.Merkezi yönetim yardımı ile Yeri tekrarı azaltılabilir.\'eri tekrarı hız 

ve güvenilirlik nedenleri ile tamamen ortadan kaldırılamaz. 

Veri paylaşımına olanak sağlar. ek bir veritabanı birçok yazılım 

tarafından kullanılabilir.Aynı anda birçok kullanıcı aynı veritabanına ulaşabilir. 

Veri güvenliği sağlar. i\·1erkezi bir denetim sistemi ile önemli verilere 

ulaşmak ve üzerinde işlem yapmak sadece yetkili kullanıcılara sağlanabilir. 

Verinin geri kazanımına olanak sağlar. Yedekleme proscdürü \·erinin bir 

kopyasının elde edilmesini sağlamaktadır.Yanlışlıkla veritabanının yitirilmcsi 

durumunda elck ed ilen yedek veri tabanı kullanılabilir.Yapılan işlemleri liste 

olarak saklama yeteneğine sahip olan VYS, veritabanında yapıbn bütün 

değişiklikleri belirlemeye olanak sağlar.Bu özellik yardımı ile h:Halı bir işlem 

yapılınası veya sistemin çökmesi durumunda veri geri kazanılabilir. 

Veri hağıınsızlığı sağlar. Kullanıcıların ve veritabanı üzerine yazılmış 

yazılımların veri kullanma yöntemleri farklıdır.Bütün veriler birbirinden bağımsız 

tablolar içinde clurnıaktadırlar. ilişkisel veritabanı yapısı ve VYS \ardımı ilc 

kullanıcıların yetkileri cloğnıltusuncla ulaşabilecekleri \·erilcr. birbirinelen 

bağımsız tablolardan elele cdilcbilir.İstcnilcn tab lonun. istenilen bilgi alanındaki 

veriler toplanarak yeni sanal bir tablo yaratmak olanaklıclır. 

Veri tutarlılığını n entegrasyonunu sağlar. Eğer veritabanı yanlış n:ya 

zamanı geçmış \"Crı ıçerıyorsa verı tutarlılığı ve entegrasyon ilkesi 

çiğncnmiştir.Vcri cntegrasyonu ve tutarlılığında taııı bir otomasyon 

sağlanam~ııııaktadır.Bu durumda VYS. verı aralığı ve tutarlılık kontrolü ıçın 

kuralları belirler. \'C uyulması için zorlar. 

Veri standardı sağlar. Veri formatı \'C tanımı Lil.:criııc merkezi ckııctim 

gcti rilmcktcclir . Bu deııctim H'rı standardı getirmekted ir. Sı ~~mLırdizasyon 

sist~:ıııkr arasında \eri transkri yapılmasını sağlamakta . \Crt dön ü ~üıııkri daha 

kula: olmaktadır. 

Anadolu On lv . 
Merke K" .. ersıtesı 

.... utuphaflP 



Verinıli nri i}lcmc ortamı sağlar. VYS bir kull::ınıcı ar::ı \ÜZün~'~ \~rı 

ulaşııııı \"C işlcnı~si için gerekli prosedürler~ s~1hiptir. iyi bir kullanıcı ara yüzü 

kolay kullanımı s::ığl::ım::ık amacı ilc güçlü bir sorgulama eliline w ekran 

düzenleme olanaklarına sahip olın::ılıdır. Veri ulaşıını w Yeri işleme prosedürleri 

oldukça karmaşık ve sistem b::ığımlısıdır. VYS. bir paket program gibi. tek bir 

kullanıcı ara yüzü ve verimli veri işleme prosedürleri s::ığlar. 

4.3.VYS ve CBS Arasındaki Farklılıklar 

VYS büyük yoğunluklardaki tüm verileri s::ıklamak, işiemek ve denetiemek 

için genel amaçlı olarak yazılmıştır. 

VYS'nin ilk kullanıldığı alan iş ve ekonomi uygulamaları olduğu için 

günümüzde de genellikle o alanlard::ı kullanılmaktadır. 

CBS büyük yoğunluklardaki kollumwl wriyi işlemek. saklamak ,.e analiz 

etmek için yazılmıştır. 

Bu koşullar altında CBS bir VYS içcrmck zorundadır. 

CBS'nin VYS'dcn farklı olan parametre ve gereksinimleri 

- Konumsal veriler büyük ve yoğundur. Konumsal elemanbr çok büyük 

coğrafi alanlar kapbyabilir. Konumsal eleınanların gösteriminde kullanmak ıçın 

genellikle fazla miktarda nokta ve piksel saklama zorunluluğu gerekebi lir. 

- Konumsal veriler oldukça karmaşıktır. Konumsal özelliğe sahip yeryüzü 

eleınan ları geneli i kle birçok k üçük eleınandan ol uşmak taclı r. 

- Konumsal \erilcrin güncellqtirilmesi uzun zanwn alm::ıktadır. VYS 

güncellcnınekte olan \erilere güncelleme esnasında diğer kullanıcıların ula~ımını 

cnncilemek amacı ilc b\·ıt kilidi kullanmaktadır. Bu durum !.!Üncc llcnın esi u1.un C' ,.! ._ 

süren konumsal \eri kayıtlarında pratik bir çözüm olmaktan u1.aktır. 

- Konumsal \erilcr çok boyutludur. VYS çok boyutlu \~ri saklama 

aşamasında sorun yaralmanıakla birlikte. çok boyutlu \'CJ'ilcrin sorguianma \C 

an~ıliz aşaıııasımLı yctcrsi1. Lılmaktadırlar. Çok boyutlu kon unb~ıl \erinin 

sor!.!ulanıııası asamasında özel olarak h~vırlanmıs sor!.!ulama dilleri '~kriterlerine .._ . . .._ 

g~..Tcksiııiın du) ulın~ıkt~ıdır. 

'' 



birleşiıninde, v.s. gibi konumsal analiz ve sorgulama araçlarına gerek 

duyulmaktadır. Konumsal sorgulama ve analiz araçları karınaşık hesaplaınaların 

dışında, girdi ve çıktı işlemlerini ele gerçekleştirmek zorundadır. 

4A.Veritabanı bileşenleri 

Kayıtlar 

Bilgi alanları 

Anahtar bilgi alanları 

ANAHTAR BILGI ALANI BILGI ALANI 

MENHOL KODU SOKAK ID 

!KAYIT 1 S0241 8001 S0241 8 

!KAYIT 2 S02418002 S0241 8 

4.S.Veri Modelleri 

4.5.1.Hiycrarşik Veri Modeli 

BILGI ALANI BILGI ALANI 

MENHOL NO MENHOL TIPI 

1 T 

2 X 

Bu veri modelinin temeli veriler arasındaki birden çoka ilişkiye dayanır . 

( Antenucci et al, 1991 ) 

Hiyerarşik verı modeli. Ağ veri modelinin bir alt sistemi olarak da 

tanımlanabilir. Bir kayıt tipinin yalnızca bir bağlantının üyesi olmasına izin 

verilir. Bunun yanında kayıt tipi birden fazla bağlantıya sahip olabilir. Yani, bir 

kayıtın yalnızca bir "sahip"i ve bir "sahip"in birden fazla "üyesi "olabilir. 

4.5.2.Ağ Veri Modeli 

Bu veri modelinde kayıtlar arasındaki ilişkiler, bu kayıtlar arasına "set"ler 

yerleştirilerek kurulur. Bir set iki kayıt arasında bir "birden çoka (one-to-many)" 

ilişkiyi belirler. Yani bir kayıtın birden fazla başka kayıtlarla ilişkisinin olmasına 

imkan tanır. 

Ağ veri modelini hiyerarşik veri modelinden ayıran en önemli özellik bir 

üyenin birden fazla sahibinin olabilmesidir. Ayrıca bir veri grubunun kendisiyle 

ilişkisi söz konusu olabilir. 

Ağ veri modeline göre çalışan veritabanı yazılımları Yeriler arasındaki 

ilişkiler açısından son derece esnek olmasına karşılık bu Yazılımlarda 

sorgulamalar oldukça karmaşık Ye zordur. 



Ancak verilerin veritabanına kayıt edilme işlemleri diğer veri modellerine 

kıyasla daha karmaşık olması nedeniyle sistemin sorunsuz olarak işletilebilmesi 

için uzman kullanıcılara ihtiyaç vardır. 

4.5.3.İiişkisel V eri Modeli 

İki boyutlu tabloların veya ilişkilerin bağlantıları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablolardaki kolonlar ve satırlar ( atributtes ) arasında ilişkilerin kurulması ve 

değişikierin yapılması oldukça kolaydır. Bu modelde genellikle tablolar 

arasındaki ilişkilerin kurulması için ortak data alan l arı kullanılır. Veritabaniarının 

ilişkisel veri modelinden ağ veri modeline ve ağ veri modelinden ilişkisel veri 

modeline dönüştürülmeleri olanaklıdır. 

Günümüzde kullanılmakta olan veritabanı yazılımlarının büyük bir 

çoğunluğu bu veri modelini kullanmaktadır. Bunu nedeni ise bu veri modelinin 

oldukça basit olması, sorgulamaların çok kolay olması ve konu hakkında uzman 

olmayan kişilerce de kolayca anlaşılabilmesidir. Bu veri modellerinde tablolardaki 

satırlar yada sütunlar arasında kurulan ilişkiler bire bir i lişkilerdir,bu nedenle 

çoktan çoka ilişki kurmak oldukça güçtür. Veritabanına kayıt edilecek verilerin 

çok iyi organize edilmemeleri halinde veri tekrarları kaçınılmaz olur ve sistem 

yavaşlar. Eğer veritabanına kayır edilecek veriler arasında çoktan çoka ilişkiler 

kurulmayacaksa o durumda bu veri modeli diğerlerine kıyasla üstünlük sağlar. 

37 



CBS'de Öznitelik Bilgilerinin 
ı._.. 

İ l iskisel Veritabanında Saklanınası 
' 

Harita 

ı 2 

Ö::niMik Tablosu 1 Ö:llil<!i.k Tah!o<Jı ~ 
Ei!ımn Alan Çme Alan Abn~odu / BaskuıTür Yas 
Kodu (Hel-iaı) (:\le tre) Kodu r-- • A·l27 Me şe 45 

3 ı 435 8 :ıo A·m A· l28 ı K1wı 60 
2 2ıo 530 A·420 A·ı29 Ardıı; 30 
3 623 ıı40 A-700 A · ı ~ Gıı!:mr J< . J 

• 4 252 650 A·l27 • t-- A·l31 

Şekil 4.2 CBS ve ilişkisel VT ilişkisi 

CBS içerisinde yer alacak olan gralik olmayan veriler için ilişkisel veri 

tahanları günümüzde en çok kullanılan veritabanlarıclır. Bu veritabanı 

yazılımlarından biri olan SQL ( Stnıcture Query Language ) veritabanı yazılıını 

bu çalı~ma içinde kullanılm ı ştır. Gralik olmayan veriler SQL \ eritabanında 

organize edilmiş. tablolar ve gerekli sorgulamalar bu yaz ı lım üzerinde 

o lu ş tu nılm uştur. 



5. CBS TASARlM ADlMLARI 

- ilk adım iyi bir Sistem Analizi yapmaktır . 

Me\·cut durum. \eri. clon~1nım . yazılım \C personel göz önüne alınarak 

projenin amacına ve ihtiyaçlarına uygun n~ri tasarımı. öz niteliklerin saptanması. 

donanım ve yazılım seçimi. 

- Veri Toplama ve Verilerin Bilgisayara aktanlması 

Tüm \·eriler dosyalar ve tablolar şeklinele bilgisayarda saklanır. Sayısal 

haritalar üretilir. Verilerin bilgisayara aktarılması yeterli değildir. 

ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sonraki adımdır. 

- Topoloji Oluşturulması 

Harita elemanlarının birbirleri ile olan ilişkilerini matematiksel olarak 

tanımlayan yönteındir. Alanların nasıl çevrildiğini, çizgilerin nasıl birlcştiğini. 

alanların komşuluk ilişkisini tanımlar. 

Topolojinin cloğnı kurulması altyapı çalışmalarının oluşturulmasında önem 

kazanır. 

- Veri Tabanı Oluşturulması; Katmanlar oluşturulur: Alan, Çizgi , Nokta 

- Sorgulama 

-Sonuç Ürünler 

5.1. Sistem Gcrçcldcştirmc 

Bilgi sistemlerinin gereksinmeleri karşılaması. çıkabilecek aksaklıkların 

önlenmesi ıçın sistem oluştunılmasıncla bir yüntcnı/metodoloji izlenmesi 

gerekmektedir. izlenecek yöntem; öncelikle sistem oluşturma ekibinin yöntemler 

konusundaki deneyim \C bilgisi. kurulacak sistemin yapısı. büyüklüğLi. 

gereksinimierin tanımlanabilme ckrecesi ve yazılıının elde cdilmc şekli \b. 

etkenler değerlendirilerek seçilmelidir. 

13ugün bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ıçın hazırlanmış birçnk yöntem 

vardır. 13u yi)ntcmlerde hangi aşamalarda nelerin yapılacağı \C nasıl yapılacağı 

hel li standartiara oturtulmuştur.('okça kullanılan yöntemler arasında .lSD (.lackson 

System Den:lopmcnt). SS.'\Dl\ '1 (Stnıclurcd System J\nalysis De~ign 1\kthod). 

SDI\1 (System Dc,·clopmcnt 1\lctodnlogy). SAT (Structurcc! J\nalysis \kthod) . 

.IOliRDU~ \C P;\RN.'\S \Öntcmkri sa\llabilir. Bilgi sistcmkri ı~·ın g\.·li~ ıirikn 



yöntemler coğrafi bilgi siskınlerini geliştirmek üzere doğnıcbn 

kullanılamamaktadır (Bank 1990). 

Coğrali bilgi sistcmkrinckn beklenen başarının elele edilebilmesi için sistem 

gerçekleştirme aşamalarının takip edilmesi gerekmektedir. 

Coğrafik bilgi sistemleri gratik w gra lik olmayan bilgileri 

bakımından eliğer bilgi sistemlerinden oldukça farklıdır. 

. . 
ıçernıesı 

Birçok sistem gerçekleştirme yöntemlerinde izknen adımlar aynı 

olmamasına rağmen genel olarak şekilde gösteri len sistem gerçekleştirme 

aşamaları izlenmektedir.Bu projede sistem gerçekleştirmeele de aşağıdaki sıra 

izlenmiştir. 

Analiz 

Şekil 4.3 Cl3S Gerçekleştirme Aşamaları 
(Prcssnıan.1987: Antenucci ct al, 1991: kaynak alındı.) 

5.1.1.Sistcmin Tanımlanması 

ve 
Bakım 

CBS gerçekleştirme işleminin ilk aşamasında . CBS uygulanacak 

ku rumların. bö!Uııılcrin oluşturduğu organı~.:asyonun t~wli\ct alanları n:~ sistem 

amaçları tanımlanmaktadır. 

5.1.2.Sistcmin Analizi 

Si stem an~ıli1.i. bir sistemin bileşenlerini. amaçlarını. gereksinimlerini. 

üneeliklerini , .c bunların ııc elereec gcrçcklqeceğini saptamak amacı ilc 

h i k~cnlcrin birbiriyle Plan i l i~kilcrini tanııııL11nakt~ıdır. (C:uhukl;u. ı l)n) 

-10 



l\leHut durumun hclirlcnmesi; Mt:\'CUl sistcmckki işkmkr \c sorunlar analiz 

edilir.Döbinıanlar incelenir. sistemin kapsamı belirleni r. sonraki aşamaların 

çatısını oluşturınak üzere üst düzey analiz yapılır , .c analiz aşamaları planlanır. 

Daha sonra mc\ cut sistem i n sorun ları \e k ısı tl amaları i k bi ri i k te bir tanımlama 

yapılır. 

Gereksinimierin saptanması; Me\'CUt fiziksel sistemi ifade etmek üzere 

hazırlanmış olan ,·eri akış diyag ramları mantıksallaştırılır. Sistemin güvenlik, 

kontrol ve izleme özellikleri incelenir. Mevcut sistemdeki sorunlar. kurulacak 

CBS'den beklentiler tespit edilirken çözüm tarzları da bdirlenir. Analiz sonuçları 

kullanıcılarla, k u 1 lanı c ıla rı n 

değerlenciiri 1 me! i dir. 

5.1.3.Tasarım 

gereksinimleri göz önünde tutularak 

Nekrin yapılmasının bdirlencliği analiz aşamasından sonra bunların nasıl 

yapılacağının belidendiği tasarım aşamasıdır. Tasarım da sıralı olarak ,·eri. işlem 

w fiziksel tasarım yapılmaktadır. 

Sistem Tasartmt ( Yaztltm ı·e Donallllll Tasartiill ): 

Sistemin analizi aşamasında belirlenen donanım ve yaz ı lım konusu 

ayrı nt ı !and ı rı lmaktad ı r. 

Veri Tasarum: 

CBS kullanılacak grafik n:rileriıı için katman tasarımı, grafik olmayan \Criler için 

ek veri tabanı tasarımı birbiri ile ilişkili olarak tasarlanır. Cralik olmayan 

varlıklara ait bütün öznitelikler saptanır. 

1\a tma 11 Ta.m r11111: 

Coğrafi Bilgi si steminin temel bileşenlerinden biri olan grafik \'erikr 

\ ·eritabanında katnıanlar şeklinde bulunur. ilişkisel H:ri modellerine de uygun olan 

bu katmanlama yaklaşımı. lıenı görüntüleme işlemlerinde lı em de katmanları üst 

üste çakıştırılııı~ı s ı ile analiz i~lcıııll'rinde büyük kolaylıkbr sağlannıakLıdır . 

Veri Tahalli Tasartmt: 

CHS'clcki grafik o l ıııayaıı bilgiler bir Veritabanı Yhnetim Sistemi (\'YS)ilc 

, · iiııctilccektir.Veri aııali1.ind ~..· ilişkisel \-eri nıodellcriııden çok büyük yaygınlık 

ka1.aııııııştır.Ciralik olmay~ııı \erikri ili)kis ~..·l bir \'YS 'de organize e t nı~..·k ü;.ere 

ıımııı~ıl i ;_~ıs\oıı i::ık·ıııiııiıı :~ ıı1ılıııası gcrckıııd,k'dir. D~ılı~ı soı ı ra biriıı~..· i . ihiııci \ C 

..ı ı 



üçüncü normal form hazırlanarak en uygun hale getirilir. Bu adım sonunda 

ilişkisel veri tabanında bulunacak tablolar elde edilmiş olur. Normalizasyon 

işlemlerinde önce öznitelikler belirlenir. (Bank, 1990) 

Veri Söz/iiğiiniiıı HaZtrlmıması: 

Coğrafi bilgi sisteminde yer alacak tüm varlıklar için bir detay ve öznitelik 

kodlama katoloğu oluşturulur. Bu katalogda her bir varlık için : 

• varlık kodu (açıklayıcı), 

• hangi özniteliklerin kaydedileceği, 

• geçerli öznitelik değerleri, 

• gösterim bilgisi 

• CBS den birçok tanımlı ürün elde edilecekse, detayın hangi ürünlerde yer 

alacağı bilgileri kaydedilir. 

İşlem Tasarımı: 

İşlem tasarımı aşamasında işlem tasarımı ile veri tasarımının hem kendi içlerinde 

hem de karşılıklı tutarlılıkları kontrol edilir. Veri yapılarının işlem taslaklarını 

destekleyip desteklemediğine bakılır. CBS gereksinmelerini karşılayıp 

karşılamadığı kontrol edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır. 

Fiziksel Tasarım: 

Herhangi bir özel yazılımdan bağımsız olarak hazırlanan verı tasarımı , 

kullanılacak CBS yazılırnın özellikleri dikkate alınarak fiziksel tasanma 

dönüştürülmektedir. Kullanılacak VYS, CBS yazılımının veri tanımlama dilleri 

kullanılarak kayıt yapılmakta, format tanımları hazırlanmakta ve sistemin 

tutarlılığının test edilebilmesi için pilot proje planlaması yapılmaktadır. 

S. l.4.Sistcm Gerçekleştirme 

Donanım ve Yazılırnın Seçilmesi ve Kurulması; Tasarım aşamasında belirlenen, 

özellikleri hazırlanan donanım ve yazılım birimleri , fiziksel tasanma geçildiğinde 

kesin olarak saptanır. Fiziksel tasarım devam ederken donanımın kurulması ve 

yazılıının yüklenerek test edilmesi sonuçlandırılır. 

Veri Tabanının Kurulması; Fiziksel tasarımda hazırlanan veri tabanı şeması 

sisteme yüklenmiş olan VYS yazılımlarının veri tanımlama dili komutlarıyla 

uygulanmaktadır. Veri tabanı tanımı yapılırken ilk olarak kullanıcı sayısı , koruma 
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p~raınctrekri. veri t~banının kullanılabikceğ i disk kapasitesi. i~kmci zamanı. 

işlem önceliği . coğrati hücre paramctreleri . grafik olmayan \erikr için kullanılan 

\eri tabanı moclclinc özgü paraınetrekr(tablo ismi. öznitelikkri. veri tipkri 

genişliği. iııdckskr \b.) tanıınlaııınaktaclır. 

Uygut.1ma Programlarının Hazırlanması; Fiziksel tasarım sırasında belirlenmiş 

programlar, progranılama dilleri (C. Delphi) ve/wya CBS makro dilleri ile 

kodlanmaktadır. 

Pilot Proje ilc Sistemin Test Edilmesi; Sistemi test etmek. tasarımın 

gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı pratik olarak görebilmek için. tüm proje 

alanını örnekleyebilecek nitelikteki (%3 -5 büyüklükte) bir bölgede uygulama 

yapılmaktadır. ilk önce veriler toplanınakta, sisteme yi.iklenmekte, çeşitli 

senaryolarla programlar w verilerin, sistem analizi aşamasında saptanan 

gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmektedir. 

Pilot proje a~aın~sında ortaya çıkan aksaklıklar giclcrilcrek sistem en iyi hale 

getirilir. 

Uygulama ve Bakım; Uygulama. sistcın sorumlularının kontrolünde 

yürütülmekte ve l~1aliyctlcri izlenmektedir. Uygulamadan doğan aksaklıklar. 

ortaya yeni çıkan gereksinimler karşılanarak sistemin sürckliliği sağ lanmaktadır. 

ı~ 
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6. TÜRK TELEKOM A.Ş. BİLGİ SİSTEMİ 

Telefon sistemlerinin işletme ve idaresinde düzenli ve başarılı bir gelişme, 

büyük ölçüde, tasarımların geleceğe yönelik yapılmasına dayanır. Tasarımın 

sağlıklı sonuçlar verebilmesi, geçmiş ve mevcut problemierin sebeplerinin iyi 

bilinmesi ve tasarımı yapan kişinin sistem konusundaki tecrübesi, problemlere 

çözüm üretebilme yeteneğine bağlıdır. Abone ihtiyaçları göz önüne alınmadan 

planlama yapılamaz. 

Telefon dağıtımı ve telefona duyulan ihtiyaç bir ülkenin ekonomik ve 

teknik ilerlemesiyle orantılıdır. Teorik açıdan bakılacak olursa sadece telefon 

değil genel haberleşme sistemleri ihtiyacındaki artış kişinin kazancı, kişi başına 

düşen milli gelir, eğitim ve telefon tesis ücreti gibi faktörle bağlıdır. 

Abone ihtiyaçlarının planlanması proje mühendisinin sahanın adım adım 

dolaşılınası ile gerçekleştirilebilir. Bu aşamada sahanın karakterine bağlı olarak 

mevcut binalar, arsalar vetadilata uğraması muhtemel binalar ile ileride yapılması 

planlanan konut ve sanayi bölgeleri göz önünde tutularak toplam tahmini rakamlar 

elde edilebilir. Yapılan projelerde sayısal ortamdaki bilgiler kullanılarak 

planlama aşamasında yapılan bu işlerin daha kısa sürede ve güncel yapılabilmesi 

sağlanacaktır. 

Mevcut bilgiler bilgisayar ortamında saklanacağı ıçın ihtiyaç 

duyulduğunda bilgiye kısa sürede ulaşılacaktır. Paftalarda oluşabilecek herhangi 

bir bozulmada yeni pafta kısa sürede hazırlanabilecektir. Keşif işlerine yardımcı 

olacak her türlü ön bilgiye hızla ulaşılabilecektiL Tüm bilgilere aynı anda ve kısa 

sürede erişim mümkün olacağından şebekede meydana gelebilecek arıza ve 

aksaklıklara hızlı çözüm sağlanabilecektir. 

6.1. Telefon Şebekesinin Tanıhiması 

Telefon makinesi, faks cihazı, bilgisayar terminali gibi cihaziarın telefon 

santraline veya merkezi teçhizatiarına irtibatını sağlayan iletkenler ile bu 

iletkenlerin tesisi için gerekli sisteme Telefon (Erişim) Şebekesi denir. 

Telefon şebekesi.diğer şebekelerden(elektrik,su,doğalgaz) farklıdır.Her 

abone, santralden ne kadar uzak ta olursa olsun santralden itibaren bir de\Te ile 

beslemek zorundadır. 
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Bir telefon şebekesi; telefon makinesi. terminal (tevzi kutusu),lokal 

kablo,saha dolabı, prensibal kablo, varsa janksiyon kablosu ve repartitörden 

oluşur. 

,! onk~iyç.n K:a b lo 
( F /0 ) PJ~n.şib.;;~l Ka blo 

( Bakır-F/0) 

T..Q.o®m Santra l L ok:a l S:;ı ntr.al 

Sah a Dolab ı 

L o ka l 
Kablo 

Şekil 6.1 Telefon Şebekesi 

Genel yapı aşağıdaki gibidir; 

Abone 
T e li 

T e rmin a l 

Data 
Termina li 

-n-
T elefo n 
M a kinesi 

Santral kabloları aboneye ulaşabilmek için repartitör aracılığıyla prensibal 

kablolar ile ilişkilendirilir. Prensibal kablolar 100 'lükler (ıOO çift) halinde 

taşınır.Repartitörden çıkan prensibal kablolar saha dolabına gelir (saha dolapları 

arasında paylaştırılır). Lokal kablolar ile terminaliere (tevzi kutusu) taşınır. 

Terminale lO 'luklar (lO çift) olarak gelir ve terminalden I çift tel aboneye ulaşır. 

• Terminal (Tcvzi Kutusu) Telefon şebekeleri ile abonenin 

irtibatlandırıldığı noktadır. İki çeşit dağıtım kutusu vardır; 

a- BDDK (Bina Dışı Dağıtım Kutusu) : Bu kutular havai şebekelerde 

kullanılmakta olup; genellikle ı O ve 20 çift ( per) irtibatlanacak kapasitededirler. 

b- BİDK (Bina İçi Dağıtım Kutusu) : Bu kutularda bina dahilinde 

kullanılmakta olup; kapasiteleri genellikle 30, 60, 90 ve ı 2 0' dir. 

• Lokal Kablo: Saha dolabından terminale kadar olan kablolardır. 

- Rijit (Merkezi) sistemde dağıtılan kabloların tamamı aynı zamanda 

lokal kablolardır. 

- Saha dolap sisteminde saha dolaptanndan itibaren kutu ve terminailere 

kadar olan kablolar lokal kablolardır. 

• Saha Dolabı: Lokal kablolar ile prensibal kabloların bağlantısını 

sağlayan ı 00 lük terminallerin bulunduğu bağlantı yerleridir. Çeşitli 

büyüklüklerde olurlar. Bu şekilde terminaller ile repartitöre bağlantı sağlanmış 

olur. 



• Prensibal Kablo: Repartitör ile saha dolabı arasındaki irtibatı sağlayan 

kablolardır. 

- Rijit ( Merkez ) saha sistemiyle dağıtılan kabloların tamamı aynı 

zamanda prensibal kablolardır. 

- Saha dolaplı sistemde repartitör ile saha dalapiarı arasına çekilen 

kablolar prensibal kablolardır. 

• Repartitör: Santral kabloları ile şebeke kablolarının (prensibal ve rijit 

kabloların ) irtibatlandığı yerdir. Repartitör; şebeke ve santral tarafı olmak üzere 

iki kısımdan oluşmaktadır. Şebeke tarafında prensibal kabloların irtibatlandığı 

kesmeli ve korumalı diziler bulunmaktadır. 

6.2. Şebeke Sistemleri 

Kullanılmakta olan şebeke o bölgenin coğrafık yapısı, ekonomik durumu, 

hayat standardı vs. gibi unsurlara bağlıdır. 

• Rijit Sistem: Telefon şebekelerinde kullanılan en eski sistemdir. 

Terminallerin prensibal kablolar ile direk repartitöre bağlandığı sistemdir. 

Santral sahalarında santral civarındaki abanelerin beslenmesi bu sistemle 

daha ucuz olur. Küçük kasaba ve köylerde telefon şebekesinin yapılınası bu 

sistemle daha ucuzdur. işletmeciliği daha kolaydır. Diğer taraftan yeterli yedek 

devre bırakılmadığından esnekliği yoktur. Büyük bir santral sahası rijit sistemle 

yapılırsa pahalı olur. 

• Saha Dolaplı Sistem: Proje sahasının, saha dolap prensibal kapasitesine 

göre bölünerek sınırlara a)Tılması prensibine dayanan tekniktir. Saha dolabı 

sistemi Eskişehir ilinde en çok kullanılan sistemdir. Bunun sebebi sistemin bakım 

ve işletmesinin diğer sistemlerden çok daha kolay oluşudur. 

Bu sistemde kablo dağıtım şebekeleri, prensibal ve lokal kablo olmak 

üzere 2 gruba ayrılır. Prensibal kablo ile lokal kablo irtibatları saha dalapiarında 

yapılır. Saha dalapiarı en az prensibal ve en az lokal kablo kullanılınası sağlayan 

yerlere konulınalıdır. 
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Her saha dolabında prensibal ve lokal kablolar ayrı terminaliere bağlanmış 

olup bu terminaller arasında yapılacak bağlantılarla tevzi kutularındaki devrelerin 

santraliere irtibatı sağlanır. 

Dağıtım sisteminde saha dolapları kullanılmasındaki amaç, terminallerden 

( tevzi kutusu ) saha dolabına gelen küçük kapasiteli çok sayıdaki kabloların 

büyük kapasiteli az sayıdaki kablolar ile santrale bağlamaktır. Asıl büyük avantajı 

ise prensibal kablo perlerinin ortalama veriminin artırılmasıdır. Bu dağıtım 

sistemine esneklik sağlar. 

Abone yoğunluğu düşük olan yerlerde lokal kablo uzunlukları artar ve saha 

dolaplarının beslediği bölgeler büyür. 

Eğer santralden saha dolabına olan uzaklık az ise ( takriben 70 mt. ) 

prensibal kablodan ve repartitör den sağlanan tasarruf saha dolabı maliyetinden 

düşük olduğundan bu bölgeler direk olarak santralden beslenir. ( Rijit Sistem ) 

• Şehir 

oluşturulmuştur . 

bölgelere bölünerek santral 

Şekil 6.2 Santral Hizmet Alanları 
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• Santral hizmet alanları da bölünmüş ve sahalar oluşturulmuştur. 

Şekil 6.3 Saha Merkezleri ve Saha Dolabı Sınırları 

Yerleştirilen saha dalapiarı ve saha sınırları o bölgedeki mevcut abone 

ihtiyaçları ve gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenir. Bir saha sınırı 

belirlendikten sonra abone sayısı artarsa söz konusu saha da kendi içinde bölünür 

saha sınırları yeniden oluşturulur. 

6.3. Telefon Şebekelerinin Yapım Şekilleri 

Telefon şebekesi projesinde, lokal ve prensibal kablolar güzergaha ve 

kablo çift ( per ) sayısına bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılabilir. 

1. Yeraltı Projeleri 

2. Kablo Projeleri 

a. Yeraltı Kabloları 

b. Havai Kablolar 
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6.3. 1 Y craltı Projeleri 

Yeraltı tesislerinin yapılmasındaki ası 1 amaç; i !eti ortamının korunarak 

taşınmasıdır. Böylece ilctişimin sağlıklı olması sağlanır. 

Yeraltı şebekelerinde sadece telefon görüşmesi taşıyan prensibal ve lokal 

kablolar bulunmaz. Ayrıca transmisyon sistenıleri arası (santraller arası) çalışan 

jonksiyon kablolar, kabiolu TV. için çekilen kablolar da yer altı tesislerinden 

taşınırlar. 

]onksiyon kablolar; üzerinde sayısal veya analog modülasyon yöntemleri 

ile birden fazla telefon hattını taşıyan kablolardır. Quaksiyel kablo olabileceği 

gibi, Fiber optik kablolar da olabilir. Son zamanlarda elektrik sinyallerinin ışığa 

dönüştürülmesi konusundaki teknolojik gelişmeler sayesinde band genişlikleri 

sonsuza yakın olan Fiber optik kabloların kullanımı oldukça artmıştır. Hatta 

Quaksiyel kablo kullanımı tamamen terk edilmek üzeredir. 

1 

Rijit Kutular 

~ p 

\ 

Fiber optik kablo 
Quaksiyel kaplo 

ransmısyon Transmisyon 
Sistemi .._..__ __ --f Sistemi 

•Dağıt ım Kutuları 
.,.. 

Şekil 6.4 Yeraltı dağıtım şebekeleri 

49 

/ \ 



6.3. 1. 1. Çimento Borulu Y craltı Telefon Şebeke Projeleri 

Yeraltından çekilecek kablolar için yeraltı güzergahı hazırlanır. Yeraltı 

güzergahı çimento boru, pik boru ve PVC boru olarak yapılır. Ancak maliyet ve 

pratik kullanım sebebiyle çimento boru tercih edilir. Çimento borular uygulamada 

tek boru olarak yapılmayıp 2,3 ve 4 gözlü olarak imal edilirler. Yeraltı 

güzergahında istenen göz sayısı çimento boruların yerleştirilme şekliyle elde 

edilebilir. Yerleştirilirken güzergahın geçtiği yerinjeolojik yapısı, altyapı tesisleri 

(elektrik,su,doğalgaz) durumu çimento boruların yan yana veya üst üste 

konulmasının nası l yapılması gerektiğini belirler. 

Aşağıda 6 gözlü bir güzergahın ihtiyaçlar doğrultusunda yerleşimine 

örnekler gösterilmiştir. 

Yeraltı telefon şebeke projeleri aşağıdaki elemanlardan oluşur: 

Santral ~ Repartitör~ Kablo Odası ---+ (Sıfır Menholü ~ Menbol) 

---+ Güzergah ~ Saha Dolabı ---+ Fider ~Terminal ~ Abone 

Reparitör: Santral kabloları ile şebeke kablolarının irtibatlandığı yerdir. 
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Kablo Odası: Santral binalarında, şebekeden gelen kabloların düzenlenip 

repartitöre çıktığı yerdir. Genellikle reparti tör odasının altında ve aynı 

ölçülerdedir. 

Sıfır Mcnholü: Santral çıkışlarının önünde yapılan menhale denir. Santralden 

çıkan kabloları başka bir deyişle şebekedeki tüm kabloları toplar. 

Mcnhol: Çimento borulu yeraltı güzergahında kablo çekilebilmesi ve ek 

yapılabilmesi için hazırlanan odacıkl ardır. Menhcller kullanılma amaçlarına göre 

değişik tip ve ölçülerde yapılır. 

Saha Dolabı: Lokal kablolar ile prensibal kabloların bağlantısını sağlar.Bu 

şekilde terminaller ile santralın bağlantısı sağlanmış olur. 

Fidcr: Yeraltı kablosunun, havai hatta çıkışını yapabilmek için hazırlanan geçittir. 
. 

Fider çıkışı direğe yada bina duvarına yapılabilir. 

Terminal: Telefon şebekeleri ile abonenin irtibatlandırıldığı noktadır. 

6.3. 1.2. Arnı c Döşcmcli Y craltı Telefon Şebekesi Projesi 

Arme döşemeli yeraltı şebekelerinde göz, güzergah yoktur. Kablolar direk 

toprak altına yerleştirilir. Dış etkilerden ( yağmur,darbe vs. ) korunması için 

kablolar jellc doldurulmuştur. Armc kablonun kullanıldığı durumlar; kablonun 

çekilmesi istenen yerde mevcut çimento borulu yeraltı güzargahının olmaması, 

altyapı durumunun çimento borulu güzcrgah yapmaya elverişli olmaması, kablo 

çekilecek sahanın belirli bir bölge olması ve gelişmeye müsait olmamasıdır. 

Genelde şehirlerarası güzergahlarda kullanılır. 

6.3.2. Havai Hath Telefon Şebeke Projeleri 

Havai olarak çekilen kablolar; direkler üzerine döşenen ve blok ( bina ön 

duvarı üzerine) olarak işlenen kablolar olarak ayrılabilir. 

Telefon şebekesi projelerinde, kabloların yeraltı veya havai çekileceğini 

projesi yapılan yerin durumu belirler. Santral çıkışlarında veya kabloların büyük 

perli ve yoğun olduğu kısımlarda kabloların yeraltından çekilmesi daha uygundur. 

Ancak Iokal kabloların çoğunluğu veya uç kısımlardaki kablolar haYai olarak 

çekilebilir. Yeraltı güzergahı olmayan veya yap ıl ması imkanı bulunmayan 

yerlerde kablo kapasitesi büyük dahi olsa mecburi olarak havai döşcndiği olur. 
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Şehir içinde. binaların aralarında boşluk bırakmadan ve çok katlı binaların 

bulunduğu bölgelerde elireklerden tasarruf etmek amacı\ la kablolar bina 

duvarlarından blok olarak işlenerek çekilirler. 

CıA. Bilgi Sisteminin Oluşturulması 

Bir bilgi sistemi içerisinde kullanılacak olan sayısal , ·criler sadece bir 

karlografik ürün olmayıp , topluca akıllı bir sistem oluşturmak durumundadır. 

Haritada gösterilen tüm noktalar, çizgiler, kapalı geometrik şekiller , semboller ve 

diğer harita elemanları kod, öznitelik, tabaka, renk vb. ile donatılmaları halinele 

haritaların bilgisayar teknolojisinelen yararlanarak çok daha randımanlı. 

ekonomik ve hızlı kullanımı olanaklı hale gelir. 

CBS yazılımları genel olarak üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar : 

- Gralik veriler ve karlografik çalışmalar için kullanılan CAD yazılımları \·e 

görüntü işkme yJzılımları ( NetCAD, ArclNFO .. ) 

- Grafik olmayan veriler için kullanılan veri tabanı yazılımları (SQL 

[Stnıcture Query Language].XBASE türü yazılımlar) 

- Özı:l amaçlı uygulama yazılımlarıclır. 

Ülkemizele yazılım sektörünele yeterli vasıllarda ve yeterli sayıda yetişmiş 

personel bulunmaması , konu ilc ilgili yasa ve teknik standartların bugüne kadar 

oluşmaması \ 't: beıı~:eri necknlcr ik üretilen yazılımlar korunmasız ve elesteksiz 

kalmış. buna bağl ı olarak da bu güne kadar yazılım konusunda da yurtdışına 

bağımlılıktan kurtulmak henüz mümkün olmaınıştır Yabancı yazılımlar 

ülkemizele pazar bulmuş . ülke koşullarına uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak bu 

yazılımlardan istenilen verimin alın::ımaması nedeni ik ülkemizde bir yandan 

ya;.ılıın arayı~ı sürerken diğer yandan da kullanılan yazılınıların eksiklikleri w 

boşluklar giderilmeye başlanmışt ı r. menüler Türkçe'lcş t irilmeye çalışılmıştır. 

Yazılımların ülkemi;de kullanılmakta olan \asa \C yönetnıelik!..:r 

dikkate alınmadan üretilmesi. yazılımlar üzerinde değişiklik yapma olanağının 

buluııınanıası ya da çok kısıtlı olması. yazılımların Türkçe olmanıası ya da 

aııb~ılabilir Türkçe Ka\Tanıbr kullanılmaması çıkabilecek olası sorunlarda 

gerekli senis \L' desteğiıı alıııaıııaıııası ya da ücretk·riııiıı yüksek olması. 
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ülkemiz koşullarında arzu edilen v~riınlilikte kullanılamanıasına n~cl~n 

olmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen n~clc:nlerckn dolayı ülkcınizck gerek harita yapan 

\c yaptıran kuruluşbrda \c g~rekse yerel yönetimierek yerli yazılımların 

kullanımına yönelim artmıştır. Bunun sonucu olarak da son yıllarda ülkemizele 

bilgisayar destekli harita yapımına yönelik yazılımların hemen hemen 

yabancı yazılımiara gereksinim duyulmayacak aşamaya gelmiş oldukları 

görülmektedir ve bu da oldukça sevindiricidir. Türkiye'nin pek çok yerel 

yönetiminde kullanılan Türkçe yazılım NetCAD bu tez çalışmasında 

kullanılmıştır. 

Türk Telekom A.Ş . 'de NetCAD çizim programı kullan ı lmaktadır ve mevcut 

haritaların sayısallaştırılması işlemleri yine NetCAD ile yapılmıştır. NetCAD, 

Ddphi tabanlı bir prograrn olduğu için kullanıcı ara yüzlerinin bu programlama 

dilinde yapılması tercih edilmiştir. 

Kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için varolan yazılıına ara yüzler 

eklenmiştir. Bu ara yüzlcrin yazım amacı kurumsal gereksinimierin otomasyana 

bağlanmasını sağlamaktır. Bu işlem gerçekleştirilirken NetCAD programının 

'"haricen programlanabilir (\·bscript.java.pcrl) olması'' özelliği kullanılmıştır. 

Delphi programlama diline!~ hazırlanan DLL'Ierin (Dynamic - Link Library). 

Macro modülü ilc 1'\ctCAD programı içine!~ kullanılması sağlanmıştır. DIL \Ic 

yaratılan ara yüzler aracılığıyla kullanıcının sayısal haritalar oluşturması ve bu 

haritaların öznitelik bilgilerinin veritabanına eklenmesi sağlanmıştır. 

6.4.1.Mcvcut Haritaların Sayısallaştırılnıası 

NctCAD"in Rast~r modülü ilc Scanner· dan (larayıcı) gcçirikrck cllk edilen 

BMP. PCX . TIF. JPEG. TGA \b. formatındaki rastcr haritaların Yeldür (çizgisel) 

haline dönüştürülmüş \C bilgisayar ortamına aktarılmı~lır (sayısalla~tırılmı~tır). 

13ir anlaımLı palbların fotoğrafı sayılabilecek Raster imajlar ü1.crindc gerekli 

silme. temi~:lcm~. ekleme (Çizgi . alan. daire. yay \h) i ~lcınleri yapılabilir. 

Pro!.:.ramın özclliQi !..'Crc0.i !.:.iistcrilen hatların. cız!.:.ı izleme (tracin!..') YÖntemi ilc .._ .... ..... .... ...... . .... ..... .. 

otomat i k sayı salla)t ı rı lnıı~tı r. 



6A.2.Grafik Olmayan Veri Girişi n Grafik Verilerle Birleştirilmesi 

Grafik olmayan veriler Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğifnden temin 

edilerek sisteme elle girilnıiştir. 

6.4.3.Uygulama Ve Uygulama Adımları 

Uygulama programları NetCAD'in macro dilinden faydalanarak Delphi'de 

yazılmıştır. Programlardan yapılması istenen işler menü 1 alt menülerden seçim 

yapılarak gerçekleştirilir . Gerektiği zamanda dışardan veri girilebilmektedir. 

Veritabanı olarak SQL kullanılmıştır. 

Hazırlanan programla yeraltı telefon şebekesi oluşturulurken işletme 

projelerinde belirlendiği şekilde menholler, bu menhallere ait güzergahlar ve 

güzergahlara ait göz durumları, fıderler çizilebilmekte,öznitelik bilgileri çizim 

sırasında veritabanına eklenmektetir. 

Telefon şebekesinin yeraltı güzergahlarının belirlenmesi. mevcut verilerin 

sayısal ortama aktarılmasında kullanılacak veri tabanı; yeraltı telefon şebekesini 

oluşturan eh.~manlar ve özelliklerini (cinsi,koordinatları ... ), elemanların 

birbirleriyle ilişkilerini ve bu ilişkilerin sonuçlarını içerecektir. Veritabanını grafik 

ortanıla ilişkilendirebilmek için grafiksel veriler de sözel olarak veri tabanında 

tutulacaktır. 

Şebekede kullanılacak menhol tipleri, güzergah üretim tipleri ve lider tipi 

standarttır . Projeye uygun olan menhol , güzergah üretim tipi, fıder seçilir ve 

uygulanır. 

MENHOL TIPI ACIKLAMA 

A A Tipi Menhal 

X X Tip Menhal 

L L Tipi Menhal 

T T Tipi Menhal Menhol Tipleri ( EK 4 ) 
OZL özel Tip Menho! 

EO Ek Odas ı 

KO Kablo Odası 

SDK Saha Dolabı Kaidesi 
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GUZ TIPI 

B 

ÇB 

ACIKLAMA 
Beton Boru 
Çimento Boru 

GAL Galeri 

HDPE 

PIK Pik Boru 

PVC PVC Boru 

FIDER TIPI ACIKLAMA 

BLOK. Yeraltından 
B binaya. 

DIREK. Yeraltından 
D direğe . 

6.4.3.1. Vcritab:ını 

Güzergah Üretim Tipkri 

Fidcr Tipleri 

Yeraltı Telefon Şebekesi aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Mcnhol ~ Yeraltı Güzcrgalıı ~ Göz ~ fider 

Bu durumda veritabanında ana tablolar : Mcnhol. Güzcrgah. Göz ve ficlcr 

bilgilcrini tutacaktır. 

MENHOL TBL: 

• MEN! !OL KODU: SOKAK ID & MENHOL NO 

• SOKAK_ID: Mcnholün ait olduğu sokağın kodu. 

• MEN! IOL_NO: Mcnholü arazide tanımlayan numara. 

• MI~NIIOL TIPI Yukarıdaki tabloda MENIIOL TIPI kolonunda 

gösterildiği gibi baş harileri kullanılır. 

• Y AT } Yatay Ye Dikey 
DIK (iöz Sa\ ısı 

• FIDER S.!\ YISI : 1\ 'lcnhnldcn çıkan Fidcr sayısı. 

• X KOORD} 1 Lıritaya ycrlqtirilcn i\lcnlwlün 
• Y_KOORD nıcrkoi koordinatları. 

• ;\Cl : 1 Lırila\a \ eriestirilen 1\·lcnhnlün acısı. "' . ~ . 

)) 



YERALTI_GUZERGAH_TBL: 

• YERALTIGUZ KODU: i'v!EI':HOL KODU & GUZERGAH 1\:0 

Örnek: S02-l ısooo ı : S02-lı8000 & 

(GUZERGAI l_NO :YERALTIGUZJ.!ENHOL BAG LA tablosundan elde 

edildi.) 

• UZUNLUK: Güzcrgahın uzunluğunu \·erir. 

• BA, BB. BC, BD. BE: Yeraltı kanal ve çimento boru döşem~ ölçüleri. 

• U RETIM_ TIPI: GUZ_URETil\1_ TIPI tablosuncia GUZ_ TIPI kolonunda 

gösterildiği gibi baş harfleri kullanılır. 

• YATAYGüZ ADEDI 

DUSEYGOZ ADEDI 

• Xl KOORD 

• YI KOORD 

• Xl KOORD 

• Y2 KOORD 

} Kanaldaki Göz Adedi 

Güzergalılarclaki Menhallerin merkezi 
koordinatları. 

(Bu koordinatlardan yararlanarak güzergalı 
uzunluğu hesaplanacaktır.) 

(Xl ,YI) Güzerualı (XI.Yl) 

GüZ TBL: 

• GüZ KODU : Y[RJ\LTI GUZ KODU & GüZ NO - -

Ürnck : S02.f ıSOOO ı l : ( S024ı8000ı 

• YERALTIGUZ KOD: YER /\LTI GU/I:RGJ\1 I TBL tablosundan 

al ı yor. 

• GO/_l\0: ()öz numarası. (ı .2 ... .40.4ı .... . ) 

• GO/_TIPl: GUZ_URETIM_TIPI tablosunda belirtilen tipkrdcn genelde 

Çimentn Boru hıllanılıyor. 

• GO/ COK 1./\ YI Cl 

• KABLO BOYU 

Anadol 0 · M nıversites( 
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FIDER TBL: 

• FIDER_KOD: F & FIDERGOZ_KOD 

Örnek : FS024 1 80001 1 : F & S024 1 80001 1 

• FIDERGOZ_KOD: GOZ_KOD : S024 180001 I 

• FIDER_ TIPI: FIDER_ TIPI Tablosundak i tipl~rclen biri. 

• BORU CAPI 

• BORU BOYU 

• KABLO KODU 

• X_KOORD} 
Haritaya yerleştirilen Fiderin m~rkezi koordinatları. 

• Y KOORD 

• ACI : Haritaya yerleştirilen Fiderin açısı. 

6.4.3.2. Haritaların Oluşturulması ve Veritabanı ilc Bağlantısı 

Hazırlanan uygulama programlarında kullanıcının çizim programı i.iz~rinde 

yaptı ğı değişiklikler (ekleıne,silme.düzeltıne .. ) bire bir tablolara yansır. 

Grafik verileri veritabanı ilc ilişkilendirebilmek için NetCAD progranıında 

oluşturulan her grafiksel veriye akıllı kodlar verilmektedir. Bu akıllı kodlar 

anahtar alan olarak kullanılarak tabloların ve dolayısıyla grafik verilerin birbiriyle 

bağlanması sağlanmaktadır. Örneğin çizimde oluşturulan bir nıcnhol için 

yaratılan MENHOL_ID: SOKAK_ID ve MEN! IOL_NO'dan oluşmaktadır. Akıllı 

kod kullanarak MEN! IOL_ID'sinclen o nıenholc ait bilgilerin alınınası sağlanmış 

olur (hangi sokakta?. kaç numaralı ınenhol? gibi .... ). 

Program içinele mcnhol ycrlqtirilıncsi işlemi 2 şekilde gerçekleşir: 

• Belirlenen röper ı 21 eleğerleri kullanılarak. 

3 röpcr değeri giri lip ··Ycrleştir" butonuna basıldığında rüperlcrin başlangıç 

noktalarının gösterilmesi istenecek ve sonrasında bu noktaların kcsişiın noktasına 

menbol yerlcştirilccektir. 

121 Riipcr : Tc~isiıı h..:lirli r..:kraııs ııokt~ılardaıı uzaklığı. 8u n.:krans noktalar. arazilkki 

pııli~unbr. ı.:kktrik din.:kkri yada binalar Plahilir. 



• Herhangi bir referans nokta kullanılarak. 

Harita üzerinde menhal için yer belirtilmesi istenir; bir obje referans olarak 

alınarak belirlenen uzaklıkta menhal yerleştirilecektir. 

Gözleri durumu istendiğinde güzergahlar tablosundan menhale ait olan 

güzergahı bulup göz tespiti yapacak ve göz durumu tablodan okunarak 

gösterilecektir (Şekil 6.5) 

Program sırasında tüm menhaller için standart konan menhal sembolünün 

menhal tipine göre açılımı yerleştirilebilecektiL Buna gerek duyulmasının sebebi; 

projenin sonraki aşamalarında menhallerin kablolar ile bağlantısı yapılırken 

menhal içindeki kabloların ayrıntısının gerekli olmasından kaynaklanır. 

'"' 

\ 
1 

\ 800002 CUMHURiYET 
800201 GENÇLiK 
800202 PORSUK 
800203 SELAMi VARDAR 

800201 ULUSAL EGEMENLir. 

Sokak Aral Sokağa Gitj 

) 1 ' ---
\ \ ----

Tesisler 

003 

004 .:1 

Tipi rr-3 

Yatay B iriket 16-::::J 
Düşey Biıiket l'5""""3 

~~ 
T 65 Nenhol Hakkında 

\ -----~-

- -~~ L.---- •• o\/ 
~~ ~Üf'_.l' 

Şekil 6.5 Menhal Ara Yüz 

Program içinde güzergah oluşturulması veya varolan güzergah bilgilerinin 

görüntülenmesi; 

Harita üzerinde seçilen menhale ait güzergah bilgileri ( boy, üretim tipi, yatay

düşey göz sayısı , göz tipi, göz numaraları varsa fiderleri ve özellikleri gibi .. ) 

veritabanından okunarak kullanıcı ara yüzünde gösterilir. 
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Silme işlemi söz konusu ise sil inecek güzergah seçildiğinde silme işlemi 

gcrçekleştirilmeden önce söz konusu güzcgaha ait göz, lider durumları kontrol 

edilerek kullanıcı mesajla ("Gözde f ider çıkışı var. Silinecek .. " yada '"Güzergaha 

ait göz silinecek ... ") uyarılacaktır. 

Yeni Güzergah oluşturulurken ; 

Güzergahı çizilecek obje seçilir, son güzergah numarası artarak yenı 

güzergah numarası ve kodu oluşturulur, projede belirlenen boy, düşey göz, yatay 

göz, tip değerleri girilir. Çizilen güzergaha ait gözleri ve göz kodlarını girilen 

değerlere göre oluşturur. Güzergahın çizilmesi aşamasında kullanıcıya hangi iki 

tesis arasında güzergah çizileceği mesajı gelir. Diğer tesis harita üzerinden 

seçildikten sonra ara yüzde girilen özelliklere göre yeni güzergah çizilir ve 

veritabanına eklenir. ·'Göz Durumunu Çiz" butonu ile seçilen güzergahtaki 

gözlerin adedi ve durumu (dolu-boş) harita üzerinde gösterilir (Şekil 6.6) 

fider Oluştutulması , 

fiderlerin çizilmesi de güzergahlara benzer şekilde olacaktır. Son fider 

numarası artarak yeni fider numarası ve fider kodu oluşturulacaktır.Fiderin binaya 

mı direğe mi çıkılacağı belirlendikten sonra, referans nokta, harita üzerinden 

gösterilir lider çizilir ve veritabanına eklenir. 

Yapılan tüm çizim(ekleme) ve silme işlemlerinde veri tekran yada bağlı 

verilerin silinmesi veritabanı tarafından kontrol edilerek kullanıcı uyarılacaktır. 
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[i liüzergahlar, F!derlı!fi .' .. .::lgj~ 

Güzergah Için Tesisi Seç 1 (800001) ATATÜRK DULVAR 002 Nolu lesisin güzergahr ... 

(" 

Şekil 6.6 Güzergah ve fider arayüzekle 

Anlatılan işlemler sonunda aşağıdaki şekilde haritalar elde edilecektir. 

Şekil 6. 7 Yeraltı şebeke sayısal harita örneği 
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Yukarıdaki örnek olarak gösterilen Şekil 20 d~ ··As-ı·· tipincl-:ki ·T ve ·9· 

numaralı nıenholkrin güzcrgahları görülnıckt-:dir . 

o 
G) 

~ 7 numaralı mcnholckn 1 mc:?trdik 1 x3 Çelik 8l)ru kullanılan bir 

ficlerle yeraltından çıkış yapıldı ğ ı görülmektedir. 

~ 7 ve 9 num::1ralı menhaller arasındaki 40 metrelik 1 x3 gözlü Çelik 

Boru kullanılan güzergahı göstermektedir. 

~ 9 numaralı menhoden 7.2 metrelik lx2 PVC boru kullanılan 

fıderle yeraltından çıkış yapıldığı görülmektedir. 

~ 9 numaralı menhoden 9,9 metrelik 1 x3 Çelik Boru kullanıbn bir 

fıderle yeraltından çıkış yapıldığı görülmektedir. 

Programda kullanıcı ara yüzde önüne gelecek seçeneklerden projeye uygun 

olanlarını seçerek menbolleri \·c güzergahları oluşturacak.bağlantı noktalarını. 

gereki i bi lgi leri h ari ta üzeri nde görebi lccektir.G üncellcmc işlem lı.? ri nde ve 

gelccektı.? oluşturulacak projclcrck bu sayısal haritalar kullanılarak: vakit kaybı ve 

gereksiz dokümantasyon önlenmiş olacaktır. 

() ı 



7. SONUÇ 

Coğrafi veritabanları normal bir veri tabanından coğrafi varlıklara ait grafik 

ve grafik olmayan verileri içermesi bakımından farklıdır. Coğrafi veri tabanına 

dayalı olarak kurulan coğrafi bilgi sistemleri de coğrafi varlıklara alt verilerin 

toplanması, bütün olarak organize edilmesi, işlenmesi ve kullanıcılara sunulmasını 

sağlayan yazılım ve donanım sistemleri olması açısından diğer bilgi 

sistemlerinden farklılaşmaktadır. 

Haritaları sayısallaştırmak demek coğrafi veri tabanı kurmak değildir. 

Verilerin anlam kazanması ve birbirleriyle ilişkilendirilmeleri gerekmektedir. 

Aksi takdirde sayısallaştırdan haritalar hepsinin veya belli bir alt bölümünün 

tekrar otomatik çiziminden başka bir işe yaramayacaktır. 

Bir CBS projesi çok geniş boyutludur. Örgütlenme, personel,fınansman ve 

daha birçok faktörleri içeren bir projedir.Bunların herhangi birindeki başarısızlık 

projenin başarısızlığa uğramasıdır. Bu nedenle oldukça karmaşık yapısı olan bu 

denli geniş kapsamlı proje, belli bir proje tekniği ile yönetilmelidir. Bugün bilgi 

sistem projeleri için birçok sistem geliştirme ve gerçekleştirme yöntemi olmasına 

rağmen CBS için denenmiş bir yöntem yoktur. Bu açıdan CBS'in farklı 

özelliklerine uygun düşecek tutarlı bir sistem geliştirme ve gerçekleştirme süreci 

izlenmelidir. 

Klasik harita üretiminde olduğu gibi sayısal haritaların üretiminde ve 

CBS'in kurulmasında ekonomi ve etkinlik sağlamak üzere işbirliği ve işbölümüne 

gidilmesi gerekir. Çünkü; veri kaynakları çok çeşitli ve çok fazladır, üretim ilk 

yatırımı çok pahalıdır, bu yüksek teknoloji eğitim, bakım ve personel sorunlarını 

beraberinde getirmektedir. 

Bu açıdan kurumlar arası işbirliği ile üretim sorumluklarının bölüşülmesi ve 

böylece tekrarlı yatırımların önlenmesi gerekir. 

Türk Telekom A.Ş. için hazırlanmış olan bu CBS projesinde; 

- Mevcuttaki şebeke ve santral bilgileri bilgisayar ortamında saklanacağı için. 

- Herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, klasik pafta w dosya aramadaki 

süreden daha az bir sürede bilgiye ulaşmak mümkün olacaktır. Bu bilgiler gerekli 

yerlere kısa sürede iletilebilecektir. 
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- Paftadaki herhangi bir nedenle bozulma söz konusu olduğunda, yeni pafta, el ile 

tekrar çizilmekten daha az sürede hazırlanacaktır. 

- Projelerde ve şantiyede çizimler için tahsi s edilmiş personel sayısı azaltılacak 

bakım ve arıza ekipleri çoğaltılabilecektir. Böylece, abone arızalarında 

kaynaklanan gelir kaybı önlenecektir. 

- Santral hizmet alanlarına göre kablo, saha dolabı, terminal bilgileri (Tevzi 

kutusu) bilgilerinin birbirleri ile olan bağlantısı kısa sürede görülebilmektedir. 

- Kaybolan menhallerin yerleri kolaylıkla tespit edilebilecektir. Böylece, diğer 

kamu kuruluşlarının yapacağı yer altı çalışmalarında, Türk Telekom kabloianna 

zarar verilmesi önlenecektir. 

- Türk Telekom'a başvuruda bulunan abonenin, devre tahsisinin en yakın 

terminalden (Tevzi kutusu) ne kadar kablo kullanılarak yapılacağı gibi ölçüm ile 

ilgili her türlü bilgiler sahaya gitmeden elde edilebilecektir. 

- Keşif işlerine yardımcı olarak her türlü ön bilgiye kısa sürede ulaşabilecek, keşif 

yapanın yapması gereken işler ve yapacakları daha hızlı denetlenmiş olacaktır. 

1-Ierhangi bir işte sorumlu olan kişiler bilinecektir. 

- Boş devreterin tespiti ve kontrolü yapılabilecektir. Verilen bir numaranın tekrar 

verilmesi önlenebileccktir. 

- İş akışlarında meydana gelen aksaklıklar ve personelin denetimi en kısa sürede 

yapılabilecektir. 

- Çeşitli katmanlar birbirleriyle kolayca çakıştırılabildiğinden , aynı anda birkaç 

harita üst üste konmuş gibi görülebilecektir. Eksik veya düzensiz olan bir şey 

varsa anında görülebilecek ve düzeltilebilecektir. 
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