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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 
 

H!ZMET YÖNET!M!NDE BULUT CBS UYGULAMALARI: ESK!"EH!R 
ALTYAPI H!ZMETLER! ÖRNEKLEM! 

 
Erk EK!N 

 
Anadolu Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Uzaktan Algılama ve Co#rafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 

 
Danı$man: Prof. Dr. Alper ÇABUK 

2011, 148 sayfa 
 

 Türkiye’de altyapı yapıla!maları, ço"u üstyapı projesinde oldu"u gibi 
plansız ve çarpık bir !ekilde in!a edilmektedir. Ancak tüm çalı!ma yerin altında 
oldu"u için çalı!malar, ço"u zaman üstyapılar kadar dikkat çekmemektedir. 
Sa"lanan en iyi hizmet de, en kötü hizmet de yerin altında oldu"undan dolayı 
hizmetteki eksik noktalar bir problem meydana gelinceye kadar gizli kalır. 
Geli!igüzel ve yerinde projelendirilen altyapı tesislerinin in!ası sırasında aynı 
mahalde bulunan ba!ka kurumlara ait tesisata zarar verilebilmekte ve bu zarar 
önemli ölçüde hizmet aksamasına yol açabilmektedir. Do"al gaz hatlarının 
yaygınla!masıyla bu olumsuz tablo iyi yönde bir geli!me göstermi!tir ancak 
üretilen haritalar henüz tüm altyapı !irketleriyle ortak !ekilde payla!ılmamaktadır. 
Arazide in!a sırasında, daha önceki yapım sürecinde orada bulunan ve önceki 
tesisatın yerini bilen !ahsın hafızasına güvenilmektedir. Fakat söz konusu !ahsa 
ula!ılamadı"ı durumlarda geli!igüzel tesisat konumlandırması yapılmaktadır. 
Günümüzde bu yöntem benimsenmi! olsa da uzun vadede kötü sonuçlar 
do"urabilmektedir. Bu noktada altyapı i!leri yapan kurumlar, ortak 
kullanabilecekleri, konumsal veri sorgulaması yapabilecekleri, bu verileri ekleyip 
silebilecekleri ve sunucu kurulumu ile bakımı dı!ında hiç bir ek mali gider 
barındırmayacak tamamen internet tarayıcıları üzerinde çalı!an ve kullanıcı dostu 
bir sisteme ihtiyaç duymaktadırlar. E"itimli operatörler çevrim içi sunulan 
haritalar üzerindeki katmanlarda, kurumlarına ait özellikleri de"i!tirebilecek, aynı 
zamanda di"er kurumların tesisleri ve konumları hakkında bilgi sahibi 
olabileceklerdir. Çalı!ma dâhilinde geli!tirilecek sistem, bu ihtiyaçlara yanıt 
verebilen, co"rafi bilgi sistemleri tabanlı, kapsamlı bir Bulut CBS uygulamasını 
kapsamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Altyapı bilgi sistemi, CBS, Bulut CBS, web tabanlı CBS 
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ABSTRACT 
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CLOUD-GIS INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT 
APPLICATIONS: A CASE STUDY ON ESKISEHIR UNDERGROUND 

INFRASTRUCTURE 
 

Erk EK!N 
 

Anadolu University 
Graduate School of Sciences 

Remote Sensing and Geographic Information Systems Program 
 

Supervisor: Prof. Dr. Alper ÇABUK 
2011, 148 pages 

 
Infrastructural studies in Turkey are made in an irregular and unplanned 

way which is similiar to superstructural studies. However since the whole good 

and bad studies are beneath the ground, it’s not possible to notice there are 

problems with the construction until a defect takes place. During the construction 

process of casually and in place planned underground facilites, some damage may 

be done to the facilities which are made by other companies. This may cause 

material damage. Fortunately right after the sprawl of fuel oil usage around the 

world, mentioned situation has been progressed but there are not any maps shared 

between underground construction companies over any platform yet. When a new 

underground construction is being made, people needs an employee who had been 

worked in that field before. However if that employee can’t be found, they do the 

construction casually. Altough this conventional method is used, it can cause 

dramatic problems in future. Therefore integrated information system is needed. 

This study presents a comprehensive Cloud GIS tool which stands for modern 

underground constructions. 

 

 

Keywords: infrastructure information systems, GIS, Cloud GIS, web based GIS
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1. G!R!" 

Galieo Galilei 1615’te Kutsal Engizisyon tarafından yargılanırken suçu, 

Güne!’in Dünya etrafında de"il; tam tersi, Dünya’nın Güne! etrafında döndü"ünü 

savunmasıydı. Kilise o güne kadar Dünya merkezli evren modeline sadık kalmı!tı. 

Bunun nedeni insanın evrendeki en kutsal varlık oldu"unun ve Dünya’nın da bu 

varlı"ın evrendeki tek topra"ı oldu"unun dü!ünülmesiydi. Ancak Galileo, 

çalı!malarına devam edebilmek amacıyla ne hapse girmek, ne de idam edilmek 

istiyordu. Bu nedenle bir daha bu dü!üncesini dile getirmeyece"ine söz verdi ve 

göz hapsi cezası aldı. 

 

"ekil 1.1. Galileo Galilei 

Edison iyi bir mucitti, ancak ondan i! isteyen fakat ondan çok daha iyi bir 

mucit olan Nikola Tesla’ya, kendi Do"ru Akım (DC) modeline alternatif olarak 

geli!tirdi"i ve ismi de buradan gelen Alternatif Akım (AC)’ın hiç bir zaman 

kullanılmayaca"ını savundu ve ona yardım etmedi, aksine bu bulu! için karalama 

kampanyaları düzenledi (Cheney 1981). 

Alexander Grahamm Bell, telefonu icat etti"inde yakın bir arkada!ı, 

telefonun ömrünün çok uzun olmayaca"ını ve yalnızca küçük bir kitle tarafından 

kullanılaca"ını öngördü"ünü söylemi!ti. 
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Battani ile ba!layan, Kopernik (1543) ve Kepler (1609) ile geli!tirilen ve 

Galileo (1632) ile netlik kazanan Güne! Merkezcil Teori, artık ço"u uzay 

ara!tırmasının ve astronomik gözlemlerin temeli haline gelmi!tir. Bugün kimse 

Dünya’nın ve di"er gezegenlerin Güne! etrafında döndü"ünü tartı!mamaktadır 

çünkü bu kanıtlanmı! bir gerçektir. AC akımın, telefonun ve ki!isel bilgisayarların 

ne kadar yaygın olarak kullanıldıkları da ortadadır. Aynı !ekilde Charles 

Darwin’in e!siz eseri “Türlerin Kökeni” örne"i de verilebilir. 

Bugünün teorileri belki yarının kanunlarıdır. #nsano"lunun içinde ya!adı"ı 

evreni anlaması çok uzun yıllar süren ara!tırmalarının bir sonucudur ve bu 

ara!tırmalar insano"lu bu evrende var oldukça devam edecektir. Bu da demek 

oluyor ki insan kendini, ara!tırarak ve ö"renerek tanır. Önyargılardan uzak ve yeni 

fikirlere açık olmak, sürekli bir aydınlanmayı ve ilerlemeyi do"urur. Yeni 

dü!üncelere ve inovasyona kapalı olmak ise aynı insanlar gibi onların olu!turdu"u 

toplumların da geri kalmasına neden olmaktadır.  

#nsano"lu dengelerin sürekli de"i!ti"i bir dünyada ya!amaktadır. Bu 

de"i!ime ayak uyduranların ayakta kaldı"ı, uyduramayanların ise güçlüler 

tarafından acımasızca ezildi"i bu sistem, aslında insano"lu tarafından 

geli!tirilmemi!tir. Tersine, insanlar bu dünyaya uyum sa"lamı!lardır. De"i!en bu 

dünyada bizi biz yapan, aslında kendi do"amızda bulunan esnekli"imiz; 

adaptasyon içgüdümüzdür. Dolayısıyla dogmatik dü!üncenin insanlı"ın önündeki 

en büyük engel oldu"unu tartı!maya gerek kalmamı!tır. 

Dünyevi de"erlerden çok manevi de"erlere önem veren toplumlar, kendi 

habitatlarında ürettikleri mistik ö"elere öyle çok ba"lanmı!lardır ki artık bu ö"eler 

hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmi!tir. Dogma denilen bu ö"eler, 

onu olu!turan toplumun geli!mesinin ve ça"da!la!masının önündeki en büyük 

engeldir. De"i!en ve geli!en dünya düzenine kar!ı bir tepkidir. Ça"da!la!mak 

demek, bilimin ilerlemesini sadece seyretmeyip onun geli!mesine katkı 

verebilecek düzeye gelmek demektir. Ça"da! bir toplum ise teknolojiyi sadece 

takip etmekle veya kullanmakla kalmayan aynı zamanda var olan teknolojiyi 

temel alarak onu ileriye ta!ıyabilen toplumdur. Bu da ancak çok çalı!arak ve son 

geli!meleri yakından takip ederek gerçekle!ecek bir husustur. 
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Batı ülkelerinin dogmalarından kurtuldu"u dönemler olarak bilinen 

Reform ve Rönesans hareketlerinin ardından bu ülkeler pozitif bilimlerde çok 

büyük yol kat etmi!tir. Osmanlı Devleti, bu geli!meye sadece seyirci kalmı! ve 

daha önce sava!larda kazandı"ı ganimetlerle ve çevre ülkelerden topladı"ı 

vergilerle sürdürdü"ü hayatının son dönemlerine girmeye ba!lamı!tır. Ancak 

Osmanlı, dünya düzeninin sabit olmadı"ını, aksine sürekli de"i!en bir form 

oldu"unu yava! yava! kavramı! fakat geç kaldı"ı için yine bu batılı devletler 

tarafından kullanılmı!, parçalanmı! ve en sonunda da yıkılmı!tır. 

Türkiye, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ba!ladı"ı batılıla!ma 

serüvenine halen devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk aracılı"ı ile getirilen 

Cumhuriyet rejimi ve laiklik ilkesi ile hız kazanan batılıla!ma hareketi, ülkedeki 

mistisizmin az da olsa azalmasına sebep olmu!tur. Böylece sanayii ülkenin 

geçmi!ine göre büyük yol kat etmi! ve ülke tarım toplumundan sanayii toplumuna 

geçmeye ba!lamı!tır.  

Türkiye sanayii üretimine yeni yeni ba!lamı!ken dünyada 1. ve 2. Dünya 

Sava!ları boy göstermi!, yüz binlerce insanın can vermesine neden olmu!tur. 

Sava! süresince gizli istihbarat kurulu!ları kriptolu gönderilen mesajları 

çözebilmek için kendi kendine hesap yapan makinelere ihtiyaç duymu!lar ve 

ENIAC adı verilen devasa bilgisayarı icat etmi!lerdir.  

1960 yılında Karayolları Genel Müdürlü"ü’ne gelen ve ülkemizin ilk 

ki!isel bilgisayarı ünvanına sahip olan IBM-650 Data Processing Machine ($ekil 

1.2.)’den sonra Türkiye yava! yava! dijital dünyanın kapılarını aralamaya 

ba!lamı!tır. Öyle ki daha önce kâ"ıtlarla hazırlanan sayımlar, bugün vatanda!lık 

numarası üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 

(ADNKS) ile gelen bu yenilik sayesinde istendi"i an ülke üzerinde ya!ayan 

bireylerin detaylı istatistiklerine ula!mak mümkündür. 5429 sayılı Türkiye 

#statistik Kanunu çerçevesinde hazırlanan Resmi #statistik Programı kapsamında, 

ADNKS’ye göre temel nüfus istatistikleri yılda bir kez yayımlanmaktadır (TÜ#K 

2009). 
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"ekil 1.2. IBM-650 Data Processing Machine (KGM 2011) 

Geçmi!te sa"lık karnesi uygulaması varken, bugün sa"lık güvencesi 

olanların sadece vatanda!lık numaralarını kullanarak muayene olmaları 

mümkündür. Aynı !ekilde bankacılık i!lemleri için saatlerce sırada beklemek 

yerine internet üzerinden her türlü bankacılık i!lemleri yapılabilmektedir. 

Faturalar bankaların internet !ubeleri üzerinden kolayca ödenebilmektedir.  

Bu teknolojik yenilikler, tamamen insan hayatını kolayla!tırma amacı 

gütmektedir. Teknoloji zaman, zaman ise para kazandırır. Teknolojinin bireyler 

tarafından kullanılması toplumsal bilinci, kamusal alanlarda kullanılması da 

toplumsal refahı sa"lamaktadır. 

Elbette geleneklerine yürekten ba"lı bir toplumda teknolojik yeniliklerin 

kabulü zaman almaktadır. Eski nesil teknolojiden korkmaktadır. Korukonda 

(2005)’ya göre teknoloji fobisi olarak da adlandırılan bu fenomenin asıl nedeni, 

çok hızlı geli!me gösteren bir sektörün kar!ısında duyulan !a!kınlıktır. Bu 

!a!kınlık kendini belirli !ekillerde gösterir. Örne"in bilgisayar sektörünün 

yurtdı!ındaki ortaya çıkı! a!amalarında ülkemizde daha yeni dünyaya gelen nesil, 

bugün hala günlük ya!amında eski adetlerine sadık kalmaya devam etmektedir. 

Bu insanların kamusal sektörde çivili kalması da teknolojik devrimlerin ülke 

yönetimine girmesini zorla!tıran en büyük etkendir. Nihayet son yıllarda dijital 
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dünyadaki geli!melerle birlikte büyüyen neslin meclisteki yerlerini almasıyla, ülke 

silikon vadisinin olanaklarından yararlanmaya ba!lamı! ve tüm halk da bu 

de"i!imin getirdi"i refahın farkına varmaya ba!lamı!tır. E-Devlet Kapısı, 

vatanda!lara kamu hizmetlerine eri!im konusunda kolaylıklar sunma amacıyla 

tasarlanmı!tır. “Vatanda!”, “#!' ve “Devlet” adıyla üç ana sayfaya sahip olan e-

Devlet Kapısı, vatanda!ın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve 

etkin bir !ekilde eri!imini sa"lamaktadır (URL5 2011). 

Dünyadaki geli!melerin paralelinde ülkemizde yaygınla!an önemli 

teknolojilerden birisi de co"rafi bilgi sistemleri (CBS)’dir. Esasen CBS, birçok 

sektör tarafından kullanılan etkin bir konumsal analiz aracı olarak, günümüzde 

geni! bir uygulama alanına sahiptir. CBS, gerek özel sektör kesiminde gerekse 

akademik ara!tırmalarda ve kamu kurumlarında oldukça yo"un olarak 

kullanılmaktadır. CBS’ye olan bu yo"un ilgi, CBS destekli birçok projenin kısa 

sürede hayata geçirilmesine neden olmu!tur. CBS sahip oldu"u özellikleri 

itibarıyla, konum bilgisiyle alakalı her türlü uygulamanın içerisinde yer 

almaktadır. Özellikle, !ehir bölge planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj 

planlama, jeoloji, savunma, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, 

e"itim, çevre, sa"lık ve benzeri birçok uygulamalı meslek dalında CBS önemli bir 

ortak kavram olarak kullanılmaya ba!lanmı!tır. Temelde harita bilgisine dayalı 

i!lemlerde ya da konum ba"lantılı yo"un hacimli verilerle u"ra!mak, bunları 

analiz ederek ortaya çıkacak sonuçlara göre bir takım kararların do"ru olarak 

verilebilmesi CBS fonksiyonlarının etkin kullanımıyla mümkün olabilmektedir. 

Bugün dünyada ve ülkemizde CBS ile gerçekle!tirilmi! pek çok proje ve 

uygulama örne"i mevcuttur (Ni!ancı ve ark. 2000). 

Uzaktan algılama teknolojilerinin getirdi"i yenilikler sayesinde 

günümüzde ki!isel bilgisayarlar ile ya!adı"ımız gezegene ku!bakı!ı bakmak 

mümkün hale gelmi!tir. Bu gözlemler sonucunda fark edilmektedir ki, 

!ehirlerimiz çarpık kentle!me sorunuyla yüzle!mektedir. Geli!i güzel !ehir 

planlamalarıyla olu!an manzara uydu görüntülerinde kendini göstermektedir.  

$ekil 1.3.’te Google Earth’ten elde edilmi! bir uydu foto"rafı 

görülmektedir. Amerika Birle!ik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin 4. Büyük 
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!ehri olan San Fransisko’ya ait foto"raf, eyaletin GRID (Izgara) sistemine göre 

planlandı"ını göstermektedir. Antik Yunanlı !ehir plancısı Hippodamus’un 

geli!tirdi"i GRID sistemi, birbirini dik kesen ana ve ara yollardan olu!an bir !ehir 

planlama sistemidir. Topo"rafik açıdan düz bir zemine oturan !ehirlerde 

uygulanabilen bu sistem düzgün bir !ehircilik altyapısının kurulmasını 

sa"lamaktadır. $ekil 1.4.’te San Fransisko'nun düz topo"rafik yapısına benzer 

özellik gösteren Eski!ehir ilinin yine Google Earth’ten elde edilmi! uydu 

görüntüsü gösterilmi! ve iki foto"raf arasındaki farklılı"a ve ülkemizdeki çarpık 

kentle!meye dikkat çekilmek istenmi!tir. 

 

"ekil 1.3. San Fransisko, A.B.D. 

Çarpık kentle!menin do"al bir sonucu da çarpık altyapı yapıla!malarıdır. 

Düzensiz yerle!kelerin altyapı planlamaları da sa"lıklı olmamaktadır. Altyapı 

in!aatı yapan kurumlar sistemsizce çalı!makta, bu durum da istenmeyen birçok 

kazanın ya!anmasına sebep olmaktadır. En sık görülen kaza tipi, bir firmanın 

istemeden ba!ka bir firmanın yeraltı tesisatına zarar vermesidir. Örne"in bir do"al 

gaz !irketi kendi boru hatlarını caddenin 1,5 metre alt kotuna yerle!tirmi!tir. Aylar 

sonra belediyenin su ve kanalizasyon i!lerinden sorumlu kurumu aynı caddede 

tesisat dö!eme çalı!ması yapmaktadır. Kazı a!amasında bir kepçe, gaz !irketinin 
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dö!emi! oldu"u do"al gaz hattına zarar verebilmektedir. Aynı !ekilde bir elektrik 

firmasının da bir telekomünikasyon !irketinin tesislerine zarar vermesi olasıdır. 

 

"ekil 1.4. Eski!ehir, Türkiye 

 Çarpık altyapı yapıla!masının bir di"er olumsuz sonucu da boru hattı 

bakım ve yenileme çalı!maları için, caddelerin üstünü kaplayan asfalt tabakasının 

yıl içinde sayısız kez kaldırılmasıdır. Kaldırılan yol tabakasının yerine dökülen 

asfalt, önceki kadar kalıcı olmamaktadır. Kı!ın belediyelerce donmaya kar!ı 

yapılan tuzlama çalı!maları veya a"ır araçların sürekli baskısı yüzünden bu tabaka 

zarar görmekte ve caddelerde çukurlar olu!masına neden olmaktadır. Olu!an bu 

çukurlar ta!ıtların amortisör sistemlerine zarar vermektedir. Sonuç olarak araçların 

yıpranması ülke ekonomisinde önemli bir zarara neden olmaktadır. 

 Ara!tırmalara göre kentlerde plansızlıktan kaynaklanan kayıpların 

bilançosu yılda yüzbinlerce Türk Lirası’nı a!maktadır. Kazalar sonucu !ehirde 

olu!abilecek elektrik, su veya ileti!im kesintisi gibi olaylar toplumsal huzuru 

zedelemektedir. Bir kurumun, yeraltı in!aatı sırasında ba!ka bir kurumun 

tesisatına zarar vermemesi için, o kurumun tesislerinin konumsal verilerine 

ihtiyacı vardır. Dolayısıyla altyapı in!aatlarında düzen ve plandan ancak, yeraltı 
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in!aatını üstlenen tüm kurumların, birbirlerinin altyapı hatlarından konumsal 

anlamda haberdar oldu"u bir durumda söz edilebilecektir. 

Eski!ehir Büyük!ehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ara!tırma, 

Planlama, Koordinasyon (APK) biriminin, Altyapı Koordinasyon Merkezi 

(AYOME) ve Ula!tırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) adlarıyla iki ayrı 

birime ayrılmı!tır. AYOME, !ehirdeki di"er altyapı kurumlarıyla aylık rutin 

toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılarda tüm kurumlar o ay yapacakları yeraltı 

tesis in!aatları hakkında bilgiler vermektedirler. Bu toplantılarda birbirlerinin 

yapaca"ı kazılar hakkında bilgi sahibi olan kurumlar, aynı mahalde kendilerinin 

de kazıları olacaksa, kazıları aynı anda yapma kararı alarak mükerrer kazıların 

önüne geçmi! olmaktadırlar. Ek-1’de 15-06-2006 tarihinde Rezmi Gazete’de 

yayımlanan Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli"i verilmi!tir. Bu 

Yönetmelik’ten AYOME yetki ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak 

mümkündür. 

Fen #!leri Daire Ba!kanlı"ı’na ba"lı AYOME ile Eski!ehir Büyük!ehir 

Belediyesi CBS Birimi’nin ortak çalı!malarıyla, resmi yazı!malar aracılı"ıyla 

!ehirdeki tüm altyapı kurumlarından tesislerinin konumsal verileri talep edilmi!tir. 

Ancak 5 ayrı kurumdan sadece bir tanesinin projeksiyonlu dijital verilere sahip 

olmasından dolayı veriler paftalardan el ile bilgisayar ortamına aktarılmı!tır. 

Aktarma i!leminden sonra vatanda! kazı izni, kazı harcı i!lerini çok kısa bir 

sürede ve tek adresten yapabilecek; evrak takibi, harç ödemesi ve kurum arası 

i!ler tek kalemde çözülecekti. Fakat elektronik imza (e-#mza) teknolojisinden 

henüz yararlanılamadı"ı için söz konusu sistemin yanında bürokratik ıslak imza 

alı! veri!i devam edecekti bu yüzden yapılan çalı!maya ara verilmi!tir. 

Günümüzde vatanda!ların kazı ruhsatı alma prosedürü, kazı yapacak ki!i veya 

kurum kazı ruhsatı almak için büyük!ehir belediyesine dilekçeyle ba!vurmasıyla 

ba!lamaktadır. Proje bazındaki i!lerde !ehrin tüm altyapı ruhsatlarını büyük!ehir 

belediyesi vermektedir. Ancak ara sokaklardaki tesisat ba"lantıları için alınacak 

ruhsatları yerel belediyeler vermektedir. 

 #n!aat kurumlarının arasında olu!turulacak veri senkronizasyonunda ortaya 

çıkan en büyük sıkıntı, her bir kurumun söz konusu verileri farklı formatlarda 
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tutuyor olmasıdır. Kimi kurum bir bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided 

Design - CAD) yazılımı, kimisi de bir CBS yazılımı kullanıyor olabilmektedir. 

Hatta bazısı sadece kâ"ıt ve kalem kullanıyor olabilir. Bu noktada, geli!tirilecek 

bir veri entegrasyonundan söz edebilmek için her !eyden önce birbirlerinin 

konumsal verilerine eri!me imkânı olu!turulacak !irketlerin verilerinde 

standardizasyona gidilmelidir.  

 Veri standardizasyonu tamamlandıktan sonra kontroller yapılmalıdır. Bu 

kontroller el ile yapılabilece"i gibi, geli!mi! bir jeofizik yöntem olan yeraltı radarı 

kullanılarak da yapılabilmektedir. Jeoradar ve Ground Penetrating Radar  (GPR) 

adlarıyla da bilinen yer radarı, metalik olmayan boru hatlarının yer tespiti 

problemine çözüm olarak geli!tirilmi! bir cihazdır. GPR çalı!malarında cihaza 

ba"lı antenlerden yeraltına elektromanyetik dalgalar gönderilir. Ardından bu 

dalgalar yeraltındaki keskin sınırlardan yansıyarak alıcı antenlere geri döner 

(Costello ve ark. 2007). Olu!an 3 boyutlu görüntü sayesinde yeraltı tesisatlarının 

konumları ve durumları hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. 

 

"ekil 1.5. 3 Boyutlu GPR Görseli (Bernstein ve ark. 2000) 

Konumsal veriye çok geni! alanda gereksinim duyulmaktadır. Ula!ım a"ı 

planlamasında da, tesislere ait hatların yönetiminde de konumu belirleyen bilgiye 

gereksinim vardır. Bilgi sistemi için gerekli veriler farklı kaynaklardan ve farklı 

teknolojiler kullanılarak toplanabilmektedir. Veri toplama yöntemlerinin 

ba!lıcaları; arazi ölçmeleri, fotogrametrik yöntemler, uzaktan algılama, harita ve 

doküman sayısalla!tırmadır. Bu yöntemlerin her biri ayrı ayrı kurumlar için hem 

zaman hem de maliyet kaybıdır. Bu nedenle bir kurulu!un gereksinim duydu"u 
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konumsal veri ço"u kez ilk elden toplanması yerine sayısal formda ba!ka 

kurulu!lardan sa"lanabilir. Böylece aynı sayısal veri, farklı kullanıcılar tarafından 

ortakla!a kullanılarak payla!ılabilecektir. Veri payla!ımı ile farklı kurumların aynı 

veriyi ilk elden toplama yoluna giderek, kaynaklarını gereksizce israf etmeleri 

önlenecek ve veri toplama maliyeti önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca farklı 

kaynaklardan veri sa"lanabilmesi ile yeni uygulamalar mümkün olabilecek ve 

böylece çok daha çe!itli gereksinimlere cevap verebilecektir (Türabi ve ark. 

2005).  

Kurumların hizmet yönetimi ba"lamında kullanabilecekleri bir otomasyon 

sistemi dü!ünüldü"ünde, bu sistemin internet üzerinden tarayıcılar ile çalı!ması 

birçok avantaj sa"layacaktır. Web tabanlı bir sistemin kullanılmasının getirece"i 

en büyük avantaj maliyettir. 

CBS, birçok sektörde verimli biçimde kullanılabildi"i için firmalar 

yazılımlarını modüler biçimde pazarlamaktadırlar. Her sektör için özelle!tirilmi! 

araçlar üreten firmalar böylelikle mü!teri kitlesini geni!letmekte ve daha çok 

kullanıcıya ula!abilmektedir. Daha çok mü!terinin ihtiyacını kar!ılayabilmek 

içinse yazılımlar sürekli güncel tutulmaktadır ve bu durum geli!tirici yazılımcılar 

için oldukça yorucu bir i!tir. Dolayısıyla ticari co"rafi bilgi sistemleri yazılımları 

oldukça geli!mi! pahalı yazılımlardır. #nternet tabanlı bir sistem kullanmak 

masaüstü yazılımlara sahip olma gere"ini ortadan kaldırmaktadır. Web tabanlı 

CBS, Masaüstü CBS yazılımlarını aratmayan kullanım kolaylı"ına ula!mı!tır. 

Birçok örnek uygulamada görüldü"ü üzere oldukça kullanı!lı internet haritalama 

uygulamaları geli!tirilmektedir. #nternet CBS kullanmanın bir di"er avantajı da bu 

geli!tirilen uygulamanın her türlü i!letim sisteminde çalı!abilmesidir. Gezici 

cihazlar da dâhil olmak üzere uygulamanın hiçbir platformda kullanımında 

herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir. 

Günümüzde çe!itli uygulamalarda ve bilgi sistemlerinde üretilen co"rafi 

verinin farklı düzeylerde kullanılması önemli bir gereksinim haline gelmi!, karar 

verme sürecine katkı sa"layarak zaman ve emek yönünden bilgi kaybının 

önlenmesi için bu sistemlerin birlikte çalı!abilirli"i söz konusu olmu!tur. Bu 

yakla!ımla; farklı idari düzeylerde co"rafi verinin etkin kullanımı ve payla!ımını 
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sa"layan, politikalar, standartlar ve teknolojilerin olu!turdu"u çatı olarak kabul 

edilen Co"rafi / Konumsal Veri Altyapısı (KVA, SDI- Spatial Data Infrastructure) 

kavramı ortaya çıkmı!tır. Birçok ülke kurum ve kurulu!u, CBS ile ilgili 

çalı!malarında kurum içi, kurumlar arası, yerelden ulusal düzeye etkin co"rafi veri 

yönetimi ve payla!ımı için KVA gerçekle!tirim a!amasındadır. Verilerin birlikte 

çalı!abilirli"ini sa"layan Standart bile!eni; veri modelleri, meta veri ve veri 

de"i!im standartları belirlenmelidir. Bu kapsamda ISO/TC211 Komitesi dijital 

ortamda co"rafi veri yönetimi için standartlar geli!tirmekte, Açık Co"rafi Bilgi 

Konsorsiyumu (Open Geospatial Consortium – OGC) farklı yazılım ve donanım 

platformlarında co"rafi verinin payla!ımı ve birlikte çalı!abilirli"ine yönelik 

do"rudan sektör odaklı standartlar üretmektedir. Bu üst düzey standartlar temel 

alınarak, belirli tematik alanlarda ortak kabul edilebilecek ve CBS 

uygulamalarının birlikte çalı!abilirli"ine yönelik standartlar geli!tirilmektedir 

(Yıldız ve Aydıno"lu 2010). 

Büyük ölçekte haritalar Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeli"i (BÖHHBÜY)’ne, tescile esas olmak üzere genellikle Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlü"ü (TKGM) ve #ller Bankası tarafından üretilmektedir. 

Birçok belediye, ba!ta büyük!ehir belediyeleri olmak üzere, Kent Bilgi Sistemleri 

(KBS) ve e-belediyecilik uygulamaları geli!tirmektedir. Kanun ile belirlenen 

görevleri itibariyle imar, ta!ınmaz yönetimi, altyapı ve benzeri uygulamalarda, 

yüksek çözünürlük ve büyük ölçeklerde bilgilere ihtiyaç duymaktadır. 

Belediyeler, yerel düzeyde faaliyet gösteren çe!itli kurulu!lar, altyapı kurulu!ları 

veya belediyeye ba"lı faaliyet gösteren çe!itli i!tirakler, CBS yazılım firmasına 

ba"lı olarak veya uygulama ihtiyaçlarına göre kendi standartlarında co"rafi veri 

üretmektedir (Yıldız ve Aydıo"lu 2010). Bunlardan ötürü, farklı kurum/kurulu!lar 

tarafından farklı kavramsal model, detay katalogları ve farklı kodlama modeli 

kullanıldı"ından veriler birlikte çalı!amamaktadır. Nitekim dijital ortamda veri 

kalitesinin yetersiz ve veriler arasında uyu!mazlık oldu"u görülmü!tür. 

 Bu çalı!manın amacı dünyada ve ülkemizdeki kullanımı gittikçe 

yaygınla!an bir teknoloji olan CBS’den, hizmet yönetiminde yararlanılmasını 

kurumsal ölçekte incelemektir. Daha çok altyapı çalı!malarına yönelik seyreden 
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bu çalı!ma, internet tarayıcıları üzerinden hizmet veren bir konumsal veri 

entegrasyonu uygulamasını tanıtma amacı gütmektedir. Çalı!ma, çarpık ve plansız 

altyapı in!aatlarının te!kil etti"i sorunlara dikkat çekmekte ve bu sorunlara ça"da! 

çözümler arama misyonunu üstlenmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan bulut 

bili!im kavramının CBS ile ortak kullanılmasından do"mu! Bulut CBS teknikleri 

kullanılarak, uzaktaki bilgisayarlar üzerinde çalı!an harita uygulamaları bu tezin 

ana konusunu olu!turacaktır. Web tabanlı CBS, Bulut CBS’nin internet 

tarayıcıları üzerinden hizmet veren kısmıdır ve son zamanlarda konumsal verilerin 

internet üzerinden halka açılabilmesindeki en büyük etkendir.  

 Çalı!mada, kurumsal CBS çözümleri altyapı !irketlerinin ihtiyaçları 

do"rultusunda kullanılarak, kurumlararası co"rafi veri standardizasyonunu 

sa"lamak ve kurumların birbirlerinin tesislerinden daha kolay haberdar 

olabilmeleri için web tabanlı bir harita yazılımı geli!tirilmi!tir. Gezici sistemler ile 

kolay entegre olabilen sistem ile ça"da! teknolojik standartlarda bir altyapı bilgi 

sistemi geli!tirilmi!tir. Günümüzde ço"u !ehrin oldu"u gibi Eski!ehir’in de 

ihtiyacı olan bu gibi bir veri portalinin uygulanabilirli"i irdelenmi!tir.  
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2. L!TERATÜR ÖZET! 

Eski!ehir'de hizmet vermesi planlanan, altyapı hizmetleri sa"layan tüm 

kurumların internet üzerinden ortakla!a kullanabildi"i ve söz konusu kurumlar 

arasında veri entegrasyonunu sa"layabilen bir altyapı bilgi sistemini tasarlamadan 

önce, bu konuyla ilgili dünya literatürüne göz atılmı!tır. Amaçlanan çalı!ma 

oldukça geni! bir yelpazede hizmet verebilece"i için tüm dünyadan, farklı 

disiplinlerden bilim adamlarının, ara!tırmacıların ve ö"rencilerin çalı!malarına 

odaklanılmı!tır. Çalı!maların genelinden tez ara!tırması sırasında oldukça 

yararlanılmı!tır. Yapılan literatür taramasında bu tezde yapılması amaçlanan 

benzer çalı!malara rastlanılmı!tır. Söz konusu çalı!malar daha çok belirli bir 

probleme çözüm amacıyla geli!tirilmi! uygulamalardan ibarettir. Farklı 

kurumların yeraltı tesislerinin payla!ıma açıldı"ı bir uygulamaya rastlanmamı!tır. 

Bu tezde geli!tirilmesi planlanan uygulama ise oldukça kapsamlı bir Bulut CBS 

uygulamasıdır. Yapılan çalı!ma ve uygulamalar, di"er çalı!maların aksine 

yalnızca tek kurumun de"il birçok kurumun konum bilgilerinin payla!ılmasını 

sa"lamaktadır ve yalnızca veri okumaya de"il, aynı zamanda veri yazmaya da 

olanak tanımaktadır. Ayrıca yetkilendirme olanaklarıyla da zenginle!tirilmi!tir.  

Bu bölüm co"rafi bilgi sistemleri, otomatik haritalama ve hizmet yönetimi, 

internet tabanlı co"rafi bilgi sistemleri, gezici co"rafi bilgi sistemleri, yer radarı, 

ba!lıkları altında be! alt ba!lı"a bölünerek ara!tırılmı!tır. 

 Co"rafi bilgi sistemleri, akademik çevre tarafından oldukça benimsenmi! 

bir bilgi sistemidir. Ara!tırmacılar için kolay kullanılır bir araç olan CBS, 

özellikle verilerin co"rafi konumunun de"er kazandı"ı ara!tırmalarda, 

ara!tırmacılara oldukça büyük destek sa"lamaktadır. Bu durum kendini konuyla 

ilgili yazılmı! sayısız bilimsel makale, bildiri ve kitapla göstermektedir. Bu alanda 

yazılmı! tüm literatürden tezde CBS terminolojisi kısımlarında yararlanılmı!tır. 

 William E. Huxhold, "An Introduction to Urban Geographic Information 

Systems" ba!lıklı kitabında, CBS teknolojilerini, kentsel anlamda planlama, 

vergilendirme ve çe!itli benzer kamusal faaliyetler açısından incelemektedir. 
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 Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maquire ve David W. 

Rhind'in editörlü"ünü yaptıkları "Geographical Information Systems : Principles, 

Techniques, Management and Applications" ba!lıklı kitabı, co"rafi bilgi 

sistemlerinin geli!ti"i ilk yıllarda yazılan onlarca de"erli makaleyi ve bildiriyi 

barındırmaktadır. #çerilen çalı!malar CBS uygulamaları, teknikleri ve 

prensiplerini derinlemesine incelemektedir (Longley ve ark. 2005).  

Bin Jiang ve Xiaobai Yao, "Location-based services and GIS in 

perspective" adlı makalede konumsal tabanlı hizmetlerin co"rafi bilgi sistemleri 

ile olan ili!kilerini ele almı!lardır (Jiang 2006). 

 Michael Workboys ve Matt Duckham'ın "GIS: A Computing Perspective" 

ba!lıklı kitabında konumsal verilerin analizi, planlaması, sorgulanması ve 

depolanması gibi i!lemler matematiksel açıdan incelenmi! ve CBS teknolojisi 

bilimsel temellere dayandırılmı!tır (Workboys ve Duckham 2004). 

 Ay!egül A. U"urel, "Co"rafi Bilgi Sistemleri ve Planlamada Kullanım 

Örne"i" ba!lıklı bildirisinde co"rafi bilgi sistemlerini basit ve anla!ılır bir dilde 

açıklamı!, ayrıca Eski!ehir Beylikova'da sanayii bölgesi yer seçimi örnek 

çalı!ması yapmı! ve aktarmı!tır (U"urel 2001). 

Riccardo Mari, Lorenzo Bottai, Caterina Busillo, Francesca Calastrini, 

Bernardo Gozzini ve Giovanni Gualtieri, "A GIS-Based Interactive Web Decision 

Support System for Planning Wind Farms in Tuscany (Italy)" ba!lıklı 

makalelerinde karar destek sistemlerinin genel bir tanımını yaparak, #talya'nın 

Toskana yerle!kesinde bölgesel yönetim tarafından kullanılan ve rüzgârgülü 

çiftli"i yeri seçimi için geli!tirilen web tabanlı karar destek sisteminden 

bahsetmektedirler (Mari ve ark. 2011). 

 Philippe Rigaux, Michel Scholl ve Agnes Voisard, "Spatial Databases 

With Applications to GIS" ba!lıklı kitaplarında bir bütün olarak konumsal veri 

tabanlarının i!leyi! prensiplerini masaya yatırmı!lar ve matematiksel temellere 

oturtmu!lardır. Her türlü konumsal özelli"in birbiriyle konumsal ili!kileri tek tek 

incelenmi!tir (Rigaux ve ark. 2002). 
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 Vahap Tecim, "Co"rafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi" 

adını verdi"i kitabında co"rafi bilgi sistemleri hakkında bildiklerini ders kitabı 

ölçüsünde aktararak bu teknolojinin kullanım alanları, geçmi!i ve gelece"i 

hakkında bilgiler vermektedir.  

 Recep Ni!ancı, Volkan Yıldırım ve H. Ebru Çolak, Bilim ve Teknik'te 

yayımlanan "Co"rafi Bilgi Sistem Uygulamaları"  adlı yazılarında güçlü bir bilgi 

yönetim aracı olan co"rafi bilgi sistemlerinin sa"lık, tarım, turizm, planlama ve 

biyoçe!itlilik gibi birbirinden farklı disiplinlerde kullanımını anlatmaktadırlar. 

 Türksel Kaya Bensghir ve Aslı Akay, "Yerel Yönetimlerde Co"rafi Bilgi 

Sistemleri Türkiye Uygulamaları" ba!lıklı çalı!malarında, kamu yönetici ve 

uygulayıcılarına, CBS'nin kamu politika aracı olarak etkili kullanılmasına yönelik 

stratejilere yer vermi!lerdir (Bensghir ve Akay 2007). 

John Abbott, "The Use of GIS in Informal Settlement Upgrading: Its Role 

and Impact on the Community and on Local Government" isimli makalesinde 

yerel yönetimlerde co"rafi bilgi sistemleri altyapısının kullanımını ve etkilerini 

incelemektedir (Abbott 2003). 

Mezyad M. Alterkawi, "Measures towards a comprehensive municipal 

GIS-the Case of Ar-Riyadh Municipality" adlı makalede Suudi Arabistan’ın 

Riyad !ehrinin yıllık büyümesinin altından kalkabilecek co"rafi bilgi sistemleri 

destekli belediyecilik uygulamalarından bahsetmektedir (Alterkawi 2005). 

Ahris Yaakup, Foziah Johara, Susilawati Sulaimana, Ruslin Hassan ve 

Abdul Rashid Ibrahim, "GIS and Development Control System for a Local 

Authority in Malaysia" ba!lıklı makalede Malezya’nın Kuala Lumpur !ehrinde 

yerel yönetimler tarafından kullanılacak, veri payla!ımını destekleyen co"rafi 

bilgi sistemleri destekli bir sistemi açıklamaktadırlar (Yaakup ve ark. 2003). 

CAD yazılımlarının geli!mesi ve yaygınla!masıyla tesis envanterleri dijital 

ortama aktarılmaya ba!lanmı!, bu de"i!im de beraberinde hizmet yönetimi 

kavramını getirmi!tir. Otomatik haritalama ve hizmet yönetimi uygulamaları 

kurumlarda çok büyük verim artı!ına neden oldu"undan oldukça büyük kullanıcı 
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kitlesine sahiptir. A!a"ıdaki çalı!malar bu kullanımlardan bazılarının örnekleridir. 

Bu çalı!malardan hizmet yönetiminin tanımı yapılırken yararlanılmı!tır. 

 Rituparna Sengupta, “GIS Enhances Automated Mapping/Facilities 

Management” ba!lıklı makalesinde Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi’nin 

CBS ile entegrasyonunun beraberinde getirdi"i faydaları gerçek firmaların gerçek 

çalı!malarıyla açıklamaktadır (Sengupta 2006). 

 #stanbul Büyük!ehir Belediyesi'nin hazırladı"ı "Bir CBS Uygulaması: 

#SK# Altyapı Bilgi Sistemi" ba!lıklı çalı!ma, #SKAB#S ismini verdikleri #SK# 

Altyapı Bilgi Sistemi projesini ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 

F.T. Fonseca, M.J. Egenhofer ve C.A. Davis Jr., "Ontologies and 

Knowledge Sharing in Urban GIS" ba!lıklı makalelerinde kentsel co"rafi bilgi 

sistemlerinde bilgi payla!ımı konusunu ele almaktadırlar (Fonseca ve ark. 2000). 

Josses Mugabi, Sam Kayaga ve Cyrus Njiru, "Strategic Planning For 

Water Utilities in Developing Countries" ba!lıklı makalelerinde geli!mekte olan 

ülkelerdeki su sıkıntılarına stratejik çözüm öneri getirmektedirler (Mugabi ve ark. 

2007). 

Simon Marvin, "Telecommunications and the Urban Environment 

Electronic and Physical Links" isimli çalı!mada telekomünikasyon 

teknolojilerinin kentsel çevrede yarattı"ı etkiyi ortaya koymaktadır (Marvin 

1994). 

João Coutinho-Rodriguesa, Ana Simãoa ve Carlos Henggeler Antunes, "A 

GIS-Based Multicriteria Spatial Decision Support System for Planning Urban 

Infrastructures" ba!lıklı makalede kentsel altyapı planlamaları için geli!tirilen 

co"rafi bilgi sistemleri destekli çok kriterli konumsal karar destek sistemini 

açıklamı!lardır (Coutinho-Rodriguesa ve ark. 2011). 

 Elçin Kentel ve A. Melih Yılmaz "Kanalizasyon Sistemlerinin #!letimiyle 

#lgili Sorunların De"erlendirilmesi" adlı bildirilerinde, ülkemizde kanalizasyon 

hizmetleri ile ilgili genel problemleri ele almakta, bütünle!mi! bir veri tabanının 

ve bilgi sisteminin eksikli"ine dikkat çekmektedirler (Kentel ve Yılmaz 2007). 
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Elizabeth Kaijuka, "GIS and Rural Electricity Planning in Uganda" isimli 

makalesinde Uganda'da kırsal alanlara elektrik da"ıtımında co"rafi bilgi 

sistemlerinin kullanımını ara!tırmı! ve yenilenebilir enerji kaynakları için CBS 

aracılı"ıyla yer seçimi çalı!ması yapmı!tır (Kaijuka 2007). 

 Min-Yuan Cheng ve Guey-Lin Chang, "Automating Utility Route Design 

and Planning Through GIS" isimli makalelerinde yer altından geçen güç destek 

ünitelerinin hatlarının co"rafi bilgi sistemleri yardımıyla geçi! rotası 

otomasyonunu sa"layacak bir sistem üzerinde tartı!maktadırlar (Cheng ve Chang 

2001). 

Nazmi Oruç, "Eski!ehir'in #çme ve Kullanma Suyu Kayna"ı Olarak 

Porsuk Çayı'nın ve Kent Merkezi Su $ebekesinin Bazı Sorunları" adlı bildirisinde 

Porsuk Çayı'nın Eski!ehir'in su kayna"ı olarak kullanılmasındaki problemleri ele 

almakta ve çözümler sunmaktadır (Oruç 2005). 

 Mehmet Çakmakçı ve Cumali Kınacı, "Kanalizasyon $ebekeleri #çin 

Otomatik Kontrol #htiyacı" ba!lıklı bildirilerindeki amaç, #stanbul'un belirli bir 

havzası için kanalizasyon !ebekesinde otomatik kontrol sisteminin 

uygulanabilirli"ini göstermek ve böyle bir sistemin maliyeti boyutunu 

belirlemektir (Çakmakçı ve Kınacı 2001). 

 #TÜ Geomatik Mühendisli"i’nde yüksek lisansını tamamlamı! ara!tırmacı 

Ay!egül Dinçyılmaz, “Altyapı Bilgi Sistemlerinde Mobil CBS Uygulamaları #SK# 

Altyapı Bilgi Sistemi (#SKAB#S) Örne"i” adlı çalı!masıyla, gezici co"rafi bilgi 

sistemlerini aktif olarak kullanarak altyapı projelerinin daha hızlı ve do"ru bir 

biçimde projelendirilmesini incelemi!tir (Dinçyılmaz 2009). 

 S.B. Costello, D.N. Chapman, C.D.F. Rogers ve N. Metje, "Underground 

Asset Location and Condition Assessment Technologies" adlı makalelerinde 

yeraltı borularının yerlerinin tayin edilmesinde kullanılan yöntemleri ele 

almaktadırlar (Costello ve ark. 2007). 

 Ratchata Peachavanish, Hassan A. Karimi, Burcu Akinci ve Frank 

Boukamp, "An ontological engineering approach for integrating CAD and GIS in 
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support of infrastructure management" adlı makalelerinde, altyapı i!leri yapan 

kurumların ellerinde bulundurdukları CAD ve CBS konumsal verilerini 

kullanırken verilerin entegrasyonu a!amasında çektikleri sıkıntılara çözüm 

aramaktadırlar (Peachavanish ve ark. 2006). 

 M. Nejat Erdemgil, "Su Getirme" adını verdi"i kitabında insan 

topluluklarına kimyasal, fiziksel nitelikleri bakımından uygun olan suların 

getirilmesi ve kullanımının ardından do"ada bulunan di"er suları kirletmeden 

uzakla!tırılması konularını incelemi! ve sayısal örneklere yer vermi!tir (Erdemgil 

1995). 

 Mustafa Erol Keskin ve Abdullah Gökhan Yılmaz'ın yazdıkları "Altyapı 

$ebekelerinin Yönetiminde Kent Bilgi Sistemlerinin Önemi" adlı bildiride altyapı 

bilgi sistemlerinin etkin kullanımıyla sa"lanacak faydalar incelenmi!tir (Keskin ve 

Yılmaz 2005). 

 Ay!e Türabi, Turgut Özdemir, Füsun Üçer ve Arık Ayhan, "Yerel 

Yönetimlere Bilgi Sistemlerinin Etkileri" isimli bildirilerinde Kent Bilgi 

Sistemleri'nin yerel yönetim kalemlerine uygulanabilirli"ini aktarmaktadır (Türabi 

ve ark. 2005).  

 Avusturalya devleti tarafından desteklenen Endonezya Altyapı Giri!imi 

projesi kapsamında yazılan "GIS for Infrastructure Development: 

Recommendations For Bappenas" adlı rapor, kent altyapısı için CBS'nin 

uygulanabilirli"ini incelemektedir (Bappenas 2010). 

 K. Vairavamoorthy, Jimin Yan, Harshal M. Galgale ve Sunil D. 

Gorantiwar "IRA-WDS: A GIS-Based Risk Analysis Tool for Water Distribution 

Systems" ba!lıklı makalelerinde altyapı su !ebekelerinde kaçak tespiti için 

kullanılan, CBS tabanlı "IRA-WDS" adlı yazılımı tanıtmaktadır (Vairavamoorthy 

ve ark. 2007). 

 Rajeev J. Sawant, "Infrastructure Investing Managing Risks & Rewards 

for Pensions, Insurance Compancies & Endowments" adını verdi"i kitabında 

elektrik, yol, su gibi altyapı projelerinin yatırım maliyetlerini ekonomik açıdan 
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de"erlendirmektedir. Kitabının sonuna koydu"u örnek çalı!malarla ise bu 

de"erlendirmeleri somutla!tırmaktadır (Sawant 2010). 

 Enrico Cagno, Massimiliano De Ambroggi, Ottavio Grande ve Paolo 

Trucco, "Risk Analysis of Underground Infrastructures in Urban Areas" adlı 

makalelerinde yeraltı !ebekelerinin hasar görebilirliklerine ve dirençlilik 

analizlerine bir yakla!ım getirmektedirler (Cagno ve ark. 2010). 

Dünya çapında a" teknolojileri geli!tikçe internet daha çok kitlelere 

yayılmakta ve kullanıcı sayısı hızlanarak artmaktadır. Yüksek hızlı internetin de 

geli!imiyle masaüstü bilgisayarlar ile internet tarayıcıları üzerinden dünyanın 

herhangi bir yerindeki bilgisayarlar ile kar!ılıklı ileti!im hızlanmı!, bu geli!meler 

de bulut bili!im (cloud computing) hizmetini beraberinde getirmi!tir. Yerel 

bilgisayarların, kullanılan yazılımların ihtiyaçlarına cevap veremedi"i durumlarda, 

bu ihtiyacı uzaktaki ba!ka bilgisayarın kar!ılaması, sonuçları da tekrar yerel 

bilgisayara göndermesi i!lemine bulut bili!im denmektedir. Internet tabanlı 

CBS'nin de temeli bu teknolojidir. Ba!ka bilgisayarlarda tutulan haritaların, 

konumsal verilerin veya tablo verilerin yerel bilgisayar üzerinden sorgulanması ve 

analiz edilmesi gibi i!lemler internet tabanlı co"rafi bilgi sistemlerinin alanına 

girmektedir ve bu özel alana bulut CBS denmektedir. Web tabanlı CBS ise bulut 

CBS’nin bir kısmıdır. A!a"ıdaki literatür örneklerinden, tezde bulunan, dünyada 

ve Türkiye’de yapılan örnek çalı!malar kısmında yararlanılmı!tır. 

 Arthur J. Lembo, Linda P. Wagenet, Tania Schusler ve Stephen D. 

DeGloria, "Creating affordable Internet map server applications for regional scale 

applications" ba!lıklı makalelerinde küçük hacimli kurulu!ları, dü!ük maliyetlerle 

internet tabanlı CBS kullanımına te!vik etmeye çalı!mı!lardır (Lembo ve ark. 

2007). 

 Arif Ça"da! Aydıno"lu, "#nternet Tabanlı CBS Uygulaması: Trabzon #li 

Örne"i" adlı yazısında Trabzon iline ait harita ve veri setlerinin internet üzerinden 

kullanıcıya sunulması amacıyla geli!tirilen internet tabanlı CBS uygulamasını 

açıklamaktadır (Aydıno"lu 2003). 
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 Fırat Turan, H. Gürçay, H. Sever, "Web Servisleri Tabanlı Co"rafi Bilgi 

Sistemleri" isimli çalı!malarında (Turan ve ark. 2007), Alper Dinçer, K. Seyrek, 

B. Öztürk ise "#nternet Tabanlı Co"rafi Bilgi Sistemleri Uygulamalarında 

Uluslararası Standartlar" ba!lıklı bildirilerinde çe!itli Açık Kaynak Kodlu 

Konumsal Konsorsiyum (Open Geospatial Consortium – OGC) standartlarını 

açıklamı!lar, bu standartların internet tabanlı konumsal sorgulamalarda ne !ekilde 

kullanılabileceklerini incelemi!lerdir  (Dinçer 2008). 

 Scott Davis, "GIS for Web Developers" adlı kitabında Web geli!tiricileri 

için CBS çözümlerini tek tek incelemi!, konumsal bilgiyi anla!ılır !ekilde ele 

almı! ve çe!itli CBS yazılımlarını okuyucuya tanıtmı!tır (Davis 2007). 

 Ozan Emem, "Modern CBS Yakla!ımlarında ve Ulusal Mekânsal Veri 

Altyapılarında Web Servislerinin Yeri ve OGC Mekânsal Web Servisleri 

Kullanımının #ncelenmesi"  bildirisinde mekânsal veri ileti!imini sa"layan açık 

kaynak kodlu web standartları ile web tabanlı CBS'yi ele almaktadır (Emem 

2007). 

Mahesh Rao, Guoliang Fan, Johnson Thomas, Ginto Cherian, Varun 

Chudiwale ve Muheeb Awawdeh "A web-based GIS Decision Support System 

For Managing And Planning USDA’s Conservation Reserve Program (CRP)" adlı 

makalelerinde Birle!ik Devletler Tarım Bakanlı"ı'nın yürüttü"ü koruma programı 

kapsamında ArcIMS yazılımı kullanılarak geli!tirilen CBS tabanlı bir karar destek 

sistemini açıklamaktadırlar (Rao ve ark. 2007). 

Cengiz Uyan, “Türkiye’de Konumsal Verinin E-Devlet Yapısı #çinde 

Üretici Kurulu!lar ve Di"er #lgili Ki!i ve Kurulu!lar Arasında Payla!ımı Üzerine 

Bir Ara!tırma” ba!lıklı yüksek lisans tezinde kurumlar arası co"rafi veri 

payla!ımını e-Devlet projesi kapmsamında incelemi!ti (Uyan 2006). 

 “A web-based system for sharing and disseminating research results: The 

underground construction case study” adlı çalı!malarıyla Nuria Forcada, Miquel 

Casals, Alba Fuertes, Marta Gangolells ve Xavier Roca, arazi çalı!malarının 

sonuçlarının Web ortamında payla!ımını incelemi!ler ve örnek çalı!ma olarak bir 

yeraltı in!aatı çalı!ması yapmı!lardır (Forcada 2010).  
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 Shunfu Hu’nun “Web-based Multimedia GIS: Exploring Interactive Maps 

and Associated Multimedia Information on the Internet” adlı makalesinde CBS ile 

resim, müzik, video gibi çoklu ortam bile!enlerinin entegrasyonu incelenmi!tir 

(Hu 2003).  

 Emmanuel Stefanakis, Poulicos Prastacos ile yazdı"ı "Development of an 

Open Source-Based Spatial Data Infrastructure" ba!lıklı makalesinde Yunanistan 

Heraklion için geli!tirdikleri açık kaynak kodlu bir projeyi anlatmaktadır. 

Makalede özellikle harita sunucusu,  ticari olmayan konumsal veri tabanları, veri 

katalogları ve web ara yüzü gibi kısımlara odaklanılmı!tır (Stefanakis 2008). 

 Bin Jiang, “Beyond Serving Maps: Serving GIS Functionality over the 

Internet” adlı çalı!masında CBS’nin internet ortamına açılmasını teknik anlamda 

incelemi!tir (Jiang 2003). 

Tyler Mitchell’in “Web Mapping Illustrated” adlı kitabında açık kaynak 

kodlu veritabanı ve CBS yazılımlarını incelemi! ve bilgilendirici !ekilde yazıya 

dökmü!tür (Mitchell 2005).  

 “Improving the process of E-Government initiative: An in-depth case 

study of web-based GIS implementation” adlı çalı!malarıyla Nancy Tsai, Beomjin 

Choi ve Mark Perry, e-devlet projelerinin web tabanlı CBS yöntemleriyle 

entegrasyonunu ve etkin kullanımını incelemektelerdir (Tsai ve ark. 2009).  

 J. Nogueras-Iso, F.J. Zarazaga-Soria, R. Bejar, P.J. Alvarez ve P.R. Muro-

Medrano, "OGC Catalog Services: A Key Element For the Development of 

Spatial Data Infrastructures" adlı makalelerinde OGC standartlarını yazılım 

düzeyinde ele almı!lar ve açık kaynaklı CBS yazılımlarının sınırlarının ne kadar 

geni! oldu"unu göstermi!lerdir (Nogueras-Iso ve ark. 2005). 

 Rifaat Abdalla, "Utilizing 3D Web-Based GIS For Infrastructure 

Protection and Emergency Preparedness" ba!lıklı çalı!masında, altyapı 

varlıklarının internet üzerinden hizmet verebilen üç boyutlu görselle!tirme 

olana"ına sahip bir sistemle bakımının yapılması ve korunması konusundan 

bahsetmi!tir (Abdalla 2003). 
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 Waleed Al-Sabhan, "Approaches to Developing a Web-Based GIS 

Modelling Tool: For Application to Hydrological Nowcasting" ba!lıklı doktora 

tezinde hidrolojik tahminleme çalı!malarında internet tabanlı CBS'nin 

uygulanabilirli"ini tartı!makta ve açık kaynak kodlu bir internet harita servisi 

yazılımı olan UMN MapServer ile çalı!an örnekler vermi!tir (Al-Sabhan 2003). 

 Sheng Gao, doktora tezi olan "Advanced Health Information Sharing with 

Web-Based GIS" ba!lıklı çalı!masında internet üzerinden hizmet verebilecek CBS 

tabanlı bir yapı ile geli!mi! sa"lık bilgi sistemi kurulumunu anlatmakta ve teknik 

açıdan uygulanabilirli"ini incelemektedir (Gao 2010). 

 Sheng Gao, Darka Mioc, François Anton, Eddie Oldfield ve David J. 

Coleman, "The Canadian Geospatial Data Infrastructure and Health Mapping" 

ba!lıklı çalı!malarında ku! gribi salgın hastalıkların Kanada Konumsal Veri 

Altyapısı dâhilinde internet tarayıcıları kullanılarak harita üzerinde 

görselle!tirilmesi konusunu i!lemi!lerdir (Gao ve ark. 2008). 

 Erik Harper, "Open-Source Technologies in Web-Based GIS and 

Mapping" ba!lıklı yüksek lisans tezinde açık kaynak koldu internet harita servis 

yazılımlarını incelemi!tir ve var olan ticari yazılımlarla kar!ıla!tırmı!tır (Harper 

2006). 

 H. Ikemi, T. Esaki, Y. Mitani ve H. Fujiwara, "Establishment of the 

Spatial Information Infrastructure for the Scientific and Research Park in Kyushu 

University, Japan" adlı çalı!malarında Japonya Kyushu Üniversitesi'ne ba"lı 

Bilimsel Ara!tırma Park'ı için geli!tirilen konumsal veri altyapısının 

kurulumundan bahsetmektedirler (Ikemi ve ark. 2001). 

 Dimitris Kotzinos ve Poulicos Prastacos, "Use of a Web-Based GIS for 

Real-Time Traffic Information Fusion And Presentation Over the Internet" 

ba!lıklı yazılarında internet tabanlı CBS olanakları ve java ile geli!tirdikleri 

seyahat bilgi sisteminin ayrıntılarından bahsetmi!lerdir (Kotzinos ve Prastacos 

2004). 
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 Hengxing Lan, C Derek Martin, Corey R. Froese, Dennis Chao ve Subir 

Chowdhury, "A Web-Based GIS Tool for Managing Urban Geological Hazard 

Data" ba!lıklı çalı!malarında heyelan, sel, deprem ve fırtına gibi do"al afetlere 

kar!ı internet tabanlı co"rafi bilgi sistemleri deste"iyle önlem alma yollarından 

bahsetmektedirler (Lan ve ark. 2008). 

 Masanori Muto, Tomohiko Tsunoda ve Fumio Kumasaka, "Development 

of Marine Spatial Data Infrastructure in Japan" ba!lıklı çalı!mada internet tabanlı 

co"rafi bilgi sistemleri aracılı"ıyla deniz bilgi sisteminin kurulmasını ara!tırmı! 

ve bir prototip geli!tirmi!lerdir (Muto ve ark. 2008). 

 Aaron Paul Racicot, "Application of Web-Based GIS in Coastal Margin 

Observatories" ba!lıklı yüksek lisans tezinde kıyı kenar çizgilerinin 

belirlenmesinde ve gözleminde internet tabanlı co"rafi bilgi sistemlerinin 

kullanımını ara!tırmı!tır (Racicot 1996). 

 Selçuk Reis,  Arif Ça"da! Aydıno"lu ve Tahsin Yomralıo"lu, "Regional 

Spatial Data Infrastructure Design for Trabzon City" adlı çalı!mada çevre 

bilinçlenmesini arttırmak amacıyla Trabzon ili için geli!tirilmi! bölgesel 

konumsal veri altyapısı tasarımından bahsetmektedirler (Reis ve ark. 2003). 

 Kari Strande, bildirisini yazdı"ı "Spatial Data Infrastructure as Tools in 

Environment and Geohazard Management. Examples from Norway" isimli 

çalı!masında çevre ve afet yönetimi için konumsal veri altyapısının kurulumunun 

öneminden bahsetmekte ve bu altyapıyı halk ile payla!manın getirece"i yararları 

örneklendirerek aktarmaktadır (Strande 2009). 

 Miguel R. Luaces, Nieves R. Brisaboa, Jose R. Paramá ve José R. 

Viqueira, "WebEIEL: A Web-Based GIS For E.I.E.L." adlı çalı!malarında 

Intergraph'ın çözümleriyle #spanya'nın yerel yönetimlerinde internet tabanlı 

co"rafi bilgi sistemlerinin kullanılabilirli"ini tartı!maktadırlar (Luaces ve ark. 

2005). 
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 Horst Wessel, Van Vuong, Jörg Hartleib ve Minh Q. Dam, "Web-Based 

GIS-Usage in Tourism" ba!lıklı bildirilerinde turizmde web tabanlı co"rafi bilgi 

sistemlerinin kullanımını ara!tırmaktadırlar (Wessel ve ark. 2006). 

M.G. Culshaw ve ark. (2006) "The Role of Web-Based Environmental 

Information in Urban Planning - The Environmental Information System For 

Planners" ba!lıklı makalede planlamacılar için birçok farklı modülden olu!an web 

tabanlı çevre bilgi sistemi tasarımdan söz etmektedirler. 

Özellikle cep telefonu kullanıcısı sayısının artmasıyla dünyada gezici 

sistemler ivmelenerek geli!meye ba!lamı!tır. Bu geli!me; tablet bilgisayarlar, cep 

bilgisayarları, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar gibi terimlerin do"masına 

sebep olmu!tur. Söz konusu cihazların sadece donanımları de"il, bu donanımların 

kaldıraca"ı yazılımlar da üretilmeye ba!lamı!tır. Gezici CBS (Mobil CBS) 

teknolojileri de tam da bu noktada do"mu!tur. GPS yardımıyla veri toplama 

i!lemleri birçok bilimsel makalenin konusunu olu!turmaktadır. Bu örneklerden, 

gezici CBS kavramının tanımı yapılırken ve örnek çalı!madaki mobil ara yüzün 

geli!tirilmesi a!amalarında yararlanılmı!tır. 

 R. M. Alkan, Y. Kalkan, M. Z. Co!kun, ve C. Erdo"an’ın, "Mobil 

Sistemlerle Co"rafi Bilgi Sistemi Uygulamaları: Mobil Haliç Bilgi Sistemi 

Örne"i" adlı çalı!malarında yerli ve yabancı birçok kimse için önemli bir ticaret, 

kültür ve turizm merkezi haline gelmeye ba!layan ve yeniden hayat bulan Haliç 

ve yakın çevresi için bir bilgi sisteminin geli!tirilmesi ve gezici sistemlerle 

entegrasyonu süreçleri anlatılmı!tır (Alkan ve ark. 2005). 

 Abdelilah Azyat, Naoufal Raissouni, Nizar Ben Achab, Asaad Chahboun, 

ve Mohamed Lahraoua, "Development of a Mobile GIS Platform Using Web 

Services Technologies: Spatial Data Management and Geovisualisation" adlı 

çalı!malarında, GPS ve paralelinde geli!en yerinde veri toplama teknolojilerini ve 

i!leyi! !ekillerini incelemektedirler (Azyat ve ark. 2008).   

 Robert P. Biuk-Aghai, "A Mobile GIS Application For Heavily Resource-

Contrained Devices" adlı yazısında, geli!tirilen "MacauMap" adlı turizm odaklı 
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mobil uygulamanın veri formatını ve çizim tekniklerini anlatmakta, gelecekteki 

kullanımını tartı!maktadır (Biuk-Aghai 2002). 

 M. A. Brovelli ve D. Magni, "Open Source Mobile GIS Solutions for 

Different Application Fields" adlı çalı!malarında, MapServer yazılımı kullanarak 

açık kaynak kodlu mobil uygulamaların de"i!ik alanlarda kullanılabilirli"ini 

açıklamaktadırlar (Brovelli ve Magni 2008). 

 M. A. Brovelli, D. Magni ve F. Rottoli, hazırladıkları "An Open Source 

Rich Client Solution for Archaeological Mobile GIS" adlı bildiride arkeolojik 

ara!tırmalarda kullanılmak üzere, açık kaynak kodlu teknolojiler ile geli!tirilen 

java tabanlı "RiCOMGIS" adlı mobil uygulama hakkında bilgi vermektedirler 

(Brovelli ve ark. 2008).  

Fatih Döner, "Konumsal Verilerin Elde Edilmesinde Mobil CBS 

Olanakları: Geleneksel Yöntemlerle Kar!ıla!tırma" adlı bildirisinde,  veri toplama 

sürecinde maliyetlerin azalmasında, projelerin tamamlanma sürelerinin 

kısaltılmasında ve verimlili"in artmasında etkili olabilecek gezici co"rafi bilgi 

sistemleri olanaklarını ortaya koymakta ve geleneksel veri toplama yöntemleriyle 

kar!ıla!tırma yapmaktadır (Döner 2007). 

 Mohamed Eleiche ve Béla Markus, "Standalone Framework for Mobile 

GIS" adlı çalı!masıyla mevcut gezici co"rafi bilgi sistemleri kullanımının eksik 

yanlarını irdelemekte ve bu eksikleri tamamlayacak yeni öneriler getirmektedir 

(Eleiche ve Markus 2009). 

 ESRI'nin hazırlamı! oldu"u "Mobile GIS" el kitabında, gezici CBS'nin 

özet bir tanımı yapılmakta, ayrıca gezici CBS kullanarak ba!arıya ula!mı! proje 

örneklerinden de bahsedilmektedir (ESRI 2007b). 

 Wang Fangxiong, Bian Fuling ve Hou Yingzi, yazdıkları "A Distributed 

Architecture for Wap-Based Mobile GIS" adlı bildiride WAP özelli"ine sahip cep 

telefonları için geli!tirilen Java J2EE tabanlı bir gezici CBS veri altyapısı 

teknolojisinden bahsetmektedir (Fangxiong ve ark. 2004). 
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 Bo Huang, Chenglin Xie ve Hongga Li, "Mobile GIS with Enhanced 

Performance for Pavement Distress Data Collection and Management" adlı 

yazılarında konumsal ve tablo sorgulama yapabilmeye olanak veren bir 

algoritmayla çalı!an bir gezici co"rafi bilgi sistemleri uygulamasının, Singapur 

Changi Havalimanı'ndaki yer kaplama ta!larının bakımı ve onarımı için 

kullanılmasını anlatmaktadır (Huang ve ark. 2005). 

 Eric Mensah-Okantey, "Designing a Prototype Mobile GIS to Support 

Cadastral Data Collection in Ghana" ba!lıklı yüksek lisans tezinde, çalı!ma sahası 

olarak Ghana'yı tercih etmi! ve kadastro verilerini toplama ve analiz a!amalarında 

gezici co"rafi bilgi sistemlerinin uygulanabilirli"ini masaya yatırmı!tır (Mensah-

Okantey 2007). 

 Hu Xiao Dong ve Wang Weihong, "Mobile GIS Based Vehicle Navigation 

and Monitoring System" adlı çalı!malarında gezici CBS ve GPRS olanaklarını bir 

arada kullanarak araç navigasyon ve görüntüleme sistemi geli!tirmi!lerdir (Dong 

ve Weihong 2005).   

 Lasse Møller-Jensen, "Mobile GIS Strategies For Disseminating Thematic 

Tourist Information: Examples of Spatial Narratives" ba!lıklı yazısında, GPS 

donanımına sahip gezici cihazlar ile esnek ve tematik turist bilgi sistemlerini 

açıklamakta ve iki adet çalı!ma ile örneklemektedir (Møller-Jensen 2009). 

K.H. Ng ve Wallace  K.S. Tang, "The Development of a Personal Mobile 

GIS" ba!lıklı yazılarında amaca göre ki!iselle!tirilebilen ve Google Maps 

uygulama geli!tirme ara yüzü (Application Programming Interface – API) ile 

entegre olan, gezici co"rafi bilgi sistemleri destekli bir navigasyon sisteminden 

bahsetmektedirler (Ng ve Tang 2010). 

 Xutong Niu, Ruijin Ma, Tarig Ali, Alok Srivastava ve Ron Li, "On Site 

Coastal Decision Making With Wireless Mobile GIS" kıyı çizgisi haritalamada 

kullanılmak üzere geli!tirilen ve üç ana bile!enden olu!an bir mobil yazılımı 

tanıtmaktadırlar ayrıca yazılım ile Ohio'daki Erie Gölü'nde yapılan bir uygulamayı 

da aktarmaktadırlar (Niu ve ark. 2005). 
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 Nicholas Tripcevich, "Mobile GIS In Archaeological Survey" adlı 

yazısında gezici CBS'nin arkeolojik alanları ve kazı konumlarını belirlemedeki 

etkin kullanımını incelemekte ve bu teknolojiyi geleneksel metotlarla 

kar!ıla!tırmaktadır (Tripcevich 2004). 

 Shelton Udayakumara, "Mobile GIS Applications for Municipal Pavement 

and Sidewalk Assets Collection & Management" ba!lıklı sunumda Toronto'da 

belediye için gezici co"rafi bilgi sistemleri deste"iyle yürüyü! yolları ve kaldırım 

envanteri hazırlanmasını anlatmaktadır (Udayakumara 2006). 

 Alfred Wagtendonk, Nils de Reus, Ron von Lammeren ve Mathilde 

Molendijk, "A Mobile GIS Application for Crop Mapping Development And 

Evaluation" ba!lıklı raporlarında gezici co"rafi bilgi sistemleri ile hasat haritalama 

çalı!malarından bahsetmektedirler (Wagtendonk ve ark. 2004). 

 Tahsin Yomralıo"lu ve Fatih Döner'in, "Mobil GIS: Gezici Co"rafi Bilgi 

Sistemleri ve Uygulamaları" ba!lıklı yazılarında, gezici co"rafi bilgi sistemlerinin 

temel nitelikleri tanımlanarak çe!itli uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir 

(Yomralıo"lu ve Döner 2005).  

1970’li yıllarda bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkmasıyla bilgisayar 

destekli çizim terimi de bili!im literatüründe yer kazanmaya ba!lamı!tır. 

Bilgisayar destekli tasarım anlamına gelen Computer Aided Design söz öbe"inin 

ba! harfleri kullanılarak CAD kısaltması üretilmi!, bu kısaltmayı markalarına 

yerle!tiren firmalar bir bir sektörde ortaya çıkmı!tır. Bunlardan en bilineni !u an 

Autodesk firmasına ait AutoCAD çizim programıdır. Jeoradar ve GPR (Ground 

Penetratin Radar) adlarıyla da bilinen Yer Radarı, yeraltındaki varlıkların hasarsız 

görüntülenmesine imkân veren ve yaygın !ekilde kullanılan bir cihazdır. Cihaz yer 

altına gönderdi"i ses dalgalarının geri yansımasıyla yeraltı metal veya metal 

olmayan varlıklarının ve katmanlarının görüntülenmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu konuda yapılmı! çalı!maların bir kısmı a!a"ıda sıralanmı!tır. 

Csaba Ékes, “Gpr: A New Tool For Structural Health Monitoring of 

Infrastructure” adlı yazısında Yer Radarı cihazı kullanarak yeraltı varlık 
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konumlandırmasının altyapısını ve teorisini anlatmı! ve örnek uygulamayla 

anlattıklarını desteklemi!tir (Ékes 2007). 

J.A. Richards, “Inspection, Maintenance and Repair of Tunnels: 

International Lessons and Practice” adlı makalesinde yıllar içinde eskiyen altyapı 

varlıklarının bakımı ve onarımı için kullanılan yöntemleri ortaya koymu! ve 

bunlar arasında Yer Radarı’na dikkat çekmi!tir (Richards 1998). 

Luciana Orlando ve  Francesco Soldovieri, “Two different approaches for 

georadar data processing: A case study in archaeological prospecting” adlı 

makalelerinde elde edilen anla!ılmaz ve kalitesiz Yer Radarı verilerinin 

iyile!tirilmesi için kullanılan iki farklı yöntemi tartı!mı!lar ve bunu bir arkeoloji 

çalı!masıyla örneklemi!lerdir (Orlando ve Soldovieri 2007). 

 K. Holliger, M. Musil ve H.R. Maurer, ”Ray-based amplitude tomography 

for crosshole georadar data: a numerical assessment” ba!lıklı makalelerinde 

nümerik bir çalı!ma üzerinden kuyu içi yöntem ile Yer Radarı kullanımını 

ara!tırmaktalardır (Holliger ve ark. 2001). 

J. Hugenschmidt, “Non-destructive-testing of traffic-infrastructure using 

GPR” ba!lıklı makalesinde yol, köprü, tünel ve tren yolu gibi trafi"i etkileyen 

altyapı bile!enlerinin hasarsız yöntemlerle bakım testlerini ara!tırmaktadır 

(Hugenschmidt 2010). 

Timo Saarenketo, “NDT Transportation” ba!lıklı çalı!masında Yer 

Radarı’nın geçmi!ten bugüne tarihçesini ortaya koymakta, GPR’ın teorisini 

örneklerle açıklamakta ve okuyucuya bu teknolojiye derinlemesine bilgiler 

sunmaktadır (Saarenketo 2007). 

Luciana Orlando, Alessia Pezone ve Alessandro Colucci, “Modeling and 

testing of high frequency GPR data for evaluation of structural deformation” 

ba!lıklı makalelerinde betonarme binaların yapısal kusurlarının yüksek frekanslı 

yer radarı verileriyle ortaya çıkartılması konusunu i!lemi!lerdir (Orlando ve ark. 

2010) . 
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Harry M. Jol, Don C. Lawton ve Derald G. Smith, “Ground penetrating 

radar: 2-D and 3-D subsurface imaging of a coastal barrier spit, Long Beach, WA, 

USA” ba!lıklı makalelerinde A.B.D’de bulunan Long Beach kumsalının kıyı 

çizgisinin belirlenmesinde 2 ve 3 boyutlu yeraltı görüntüleme aracı olan GPR’dan 

yararlanmalarını anlatmı!lardır (Jol ve ark. 2002). 

M. Solla, H. Lorenzo, B. Riveiro ve F.I. Rial, “Non-destructive 

methodologies in the assessment of the masonry arch bridge of Traba, Spain” 

ba!lıklı makalelerinde yı"ma kemer köprülerin denetiminde yer radarı kullanımını 

ara!tırmaktadırlar (Solla ve ark. 2011).  

  



30 
 

3. KURAMSAL TEMELLER 

Co"rafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri, planlama tasarım 

ve veri tabanı yönetimi gibi karma!ık i!lemleri hızlı ve anla!ılır hale 

getirmektedir. Bir karar destek sistemi olarak kullanılabilen CBS, eski yöntemlere 

göre daha hızlı ve daha do"ru çözümler üretebilmeyi sa"lamaktadır. Teknolojinin 

hızlı geli!imiyle beraber ortaya çıkan kavramlardan, CBS ile yolu bir !ekilde 

kesi!enleri, günümüzde kamu önde olmak üzere birçok sektör tarafından etkin 

biçimde kullanılmaktadır. Bu bölüm, çalı!manın temelini olu!turan bu önemli 

ba!lıkları açıklamaktadır. 

3.1. CBS ve Planlama !li$kisi 

Planlama, çe!itli disiplinler arası i!birli"i gerektiren, ya!am içinde insan, 

do"a ve yapıla!mı! çevre arasındaki ili!kiyi tanımlayan, düzenleyen ve ortaya 

çıkabilecek sorunlara sistemli bir !ekilde çözüm üretmeye çalı!an bir i!lemdir. 

Günümüzde farklı birçok teknolojilerden yararlanılarak yeryüzü ve çevre 

hakkında bilgiye ula!mak mümkün hale gelmi!tir. Çevremizdeki mevcut bilgilerin 

etkin bir !ekilde kullanılması, anlamlı bilgi ve veriye sa"lıklı bir !ekilde ula!mak 

için en önemli araçlar bilgi sistemleridir. Özellikle mekâna ba"lı bilgilerin 

yönetilmesinde karma!ık planlama ve yöntem sorunlarının çözülebi1mesi için 

tasarlanan, bir seri alt sistemden olu!an co"rafi bilgi sistemleri; ekonomik, politik, 

sosyal ve kültürel kaynakların yönetimi ve entegrasyonu gibi karma!ık analiz 

gerektiren uygulamalarda önemli rol oynamaktadır. Küresel konumlandırma 

sistemleri (GPS), uzaktan algılama gibi teknolojiler bilgi sistemlerini destekleyen 

yapılardır. CBS’nin en de"erli girdi kaynakları uzaktan algılama ve hava foto"rafı 

verileridir (Ayhan 2009).  

Planlama i!lemi de"i!ik konumsal verinin birle!tirilmesi ve onların 

özelliklerinin de"i!ik alternatiflerde düzenlenmesini gerektirir. CBS ile konumsal 

ve konumsal olmayan veri birle!tirilebilir ve kaydedilmi! katmanlar ba"ımsız 

veya birle!ik olarak analiz edilebilir. CBS, uzaktan algılama, dijital görüntüleme 

ve GPS gibi modern teknolojiler kentsel alanlarda oldu"u gibi kırsal geli!melerde 

de iyi organize edilmi! planlama i!lemlerini geli!tirmek için birle!tirilebilir. 
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Kentsel ve kırsal geli!me planlaması fiziksel ve sosyo ekonomik ili!kilerin aynı 

anda ele alınmasını, bu dü!ünceleri yönetmek ise birçok de"i!ik disiplinlerdeki 

sözel ve konumsal verinin bütünle!tirilmesini gerektirir. Özellikle web tabanlı 

CBS uygulamaları haritalar ve istatistikler, köy seviyesinde altyapı olanakları 

hakkında dinamik ve gerçek zamanlı bilgi sa"lar (Gupta 2010). 

Arazi kullanım de"erlendirmesi, kentsel ve kırsal planlamada önemli bir 

i!lemdir. Arazi örtüsü ve e"imi, yerle!im merkezi, trafik, ekili alanların, su 

kaynaklarının tespiti ve korunması gibi birçok parametre, CBS analizleri ve 

uzaktan algılama teknolojileri ile elde edilmektedir (Luo ve ark. 2008). 

Batı dünyasının planlama sisteminde, ülke mekânına ili!kin stratejik karar 

alımından kırsal yerle!me planlarına ili!kin pek çok ölçek ve kademede planlama 

yapıldı"ı bilinmektedir. Ülkemizde ise her düzeyde kırsal alan planlamasına 

ili!kin duyarlılı"ın geli!tirilmesi, bu alanlara özgü planlama modellerinin, 

normlarının ve uygulama araçlarının geli!tirilmesi, bu güne dek büyük ölçüde 

ihmal edilmi! olan, ancak mutlaka gerçekle!tirilmesi gerekli stratejilerden bir 

ba!kasıdır (Bayındırlık ve #skân Bakanlı"ı 2009). 

$ehir plancıları açısından haritaların tek bir paftada toplanması, her türlü 

bilgiye tek kaynaktan ula!ılabilmesi karar verme a!amasında çok önemlidir. 

Ayrıca kullanılan verilerin sürekli güncel olması gerekmektedir. Bu iki maddeyi 

de kolaylıkla sa"layabilen bu sistemler plancıların daha rasyonel ve nesnel karar 

verebilmesini sa"lamaktadır (Güvenal 2006). 

Altyapı sistemlerinin yanında bölgelere ait üstyapı bilgi sistemlerinin CBS 

kanalıyla olu!turulması verilerin konuma ba"lı olmasından ötürü büyük fayda 

sa"lamaktadır. Örne"in sa"lık kurulu!larının (hastaneler, sa"lık ocakları, 

dispanserler vb.), tapu ve kadastro bilgilerinin polis karakollarının, okulların, 

itfaiye merkezlerinin ve di"er hizmetlerin bölgede gerekli hizmetleri verebilmesi 

için uygun yerlerde uygun büyüklükte olmaları gerekmektedir (Tecim 2008). 

Her ne kadar ülkemizde yeteri kadar geli!mese de, !urası bir gerçek ki 

artık geli!mi! batı ülkelerinde küçük veya büyük tüm belediyeler veya di"er kamu 

kurulu!ları CBS’nin sundu"u kolaylıkları kavramı! durumdadırlar. Özellikle bu 
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kurulu!ların planlama departmanları, CBS’den yeterince yararlanmanın yollarını 

aramaktadırlar. Sa"lık planlaması bu konuda gerekli deste"i alan yeni uygulama 

alanlarının ba!ında gelmektedir (Birkin ve ark. 1996).  

Sürekli olarak ya!anan de"i!im ve geli!imi kontrol altına almak, geçmi! ve 

bugünün arasındaki de"i!imi izlemek için sürekli, hızlı ve güncel veriye ihtiyaç 

vardır. Geli!en teknoloji ile bu veri gereksinimi, araziye göre referanslandırılmı! 

hava foto"rafları ve uydu görüntülerinden hızlı ve objektif olarak 

gerçekle!tirilebilmektedir. Co"rafi bilgi sistemleri ve özellikle kent bilgi 

sistemleri için en önemli veri kaynaklarından biri olan sayısal orto foto haritalar, 

CBS ile kullanımında hızlı karar verebilme imkânı sa"lar, veriler kısa zamanda 

toplanabilir ve planlama açısından kısa zamanda çözümler üretilebilir. Bölgenin 

geli!im hızına göre, belli zaman aralıklarıyla alınan ve de"erlendirilen görüntüler 

ile de"i!im ve geli!imler kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Ayrıca co"rafi bilgi 

sistemleri içerisinde yer alan çok farklı uygulama alanlarında da çizgisel 

katmanlar ve veri tabanları, ortofoto görüntüler kullanılarak geli!melere göre 

kolaylıkla güncellenebilmektedir. Böylece, CBS uygulamaları için önemli olan, 

sürekli güncellenebilen dinamik altlıklar sa"lanmı! olmaktadır (Ayhan 2009). 

Özellikle mekâna ba"lı bilgilerin yönetilmesi için tasarlanan, bir seri alt 

sistemden olu!an co"rafi bilgi sistemleri, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

kaynakların yönetimi, planlanması ve entegrasyonu gibi karma!ık analiz 

gerektiren uygulamalarda çok önemli rol oynamaktadır. Geli!en teknolojiye 

paralel olarak web tabanlı bilgi sistemleri, bu sistemlerinin bugünkü a!amasını 

yansıtmaktadır. $u anda Türkiye’de birçok kurum ve kurulu!un elinde 

bulundurdu"u verilerin düzensizli"i ve belirli bir standartta olmaması nedeniyle 

verilerin aktif kullanımında sıkıntılar ya!anmaktadır. Bu konunun tek çözümü, 

bilgi sistemlerinin ve üst ölçekte ulusal bir co"rafi bilgi sisteminin kurulmasıdır 

(Ayhan 2010). 

Planlamada CBS olanakları, çe!itli programlama dilleri ile sa"lanacak 

bütünle!meler sonucunda amaca yönelik geli!tirilmi! esnek CBS modüllerinin 

yaratılmasıyla her gün daha hızlı biçimde büyümektedir.  
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3.2.CBS ve Hizmet Yönetimi 

Hizmet yönetimi, kurulmu! bir yapının i!levselli"ini; insanları, mekânları, 

süreçleri ve teknolojiyi birle!tiren ve birçok farklı disiplini kapsayan bir meslektir 

(URL10, IFMA 2010). Hizmet yönetimi, maliyet, üretkenlik, geli!im, verimlilik 

ve çalı!anlar gibi bile!enleri kapsamaktadır.  

 

"ekil 3.1. Hizmet Yönetimi i!leyi! !eması (Cotts ve ark. 2010) 
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Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi (Automated Mapping and 

Facilities Management - AM/FM), Otomatik haritalama sistemlerinin 

iyile!tirilmi! ve geli!tirilmi! !eklidir. AM/FM sistemleri su valfleri, yeraltı gaz 

boru hatları, sayaçlar ve trafo gibi haritalanmı! nesnelerin ek bilgilerini kaydetme 

sürecinde veri tabanı olanaklarından yararlanmakta ve bu ek bilgilerin konumsal 

verilerle birle!tirilmesini sa"lamaktadır. Co"rafi verileri grafiksel ve alfa numerik 

olarak yönetebilmeyi sa"lar, genel olarak teknolojik a" yönetiminde kullanılır ve 

konumsal analizlerde üçüncü boyutun da hesaba katıldı"ı sayısal fonksiyonları 

içerir (Gomarasca 2009). Fakat CBS’de bulunan mekânsal analiz yetenekleri ve 

topolojik veri yapılarına genel olarak sahip de"ildir. Otomatik Haritalama ve 

Hizmet Yönetim Sistemleri veri tabanı olanaklarıyla etkile!imli grafik, veri ve 

depolama teknikleri ba"lamında CBS’nin bir alt sistemidir.  

Huxhold (1991)’a göre AM/FM, kâ"ıda basılmı! haritaların ve kayıtların 

bilgisayar ortamında sorgulanabilmesi, i! sırasının hazırlanması ve hizmet 

yönetimi ile tarifinin hazırlanması için dijital formata dönü!türülmesine 

odaklanmaktadır. Konumsal verilere de"il, tablo verilere odaklı oldu"u için 

konumsal analiz i!lemlerinde yetenekleri CBS kadar geni! de"ildir. 

Bu yeni teknoloji üzerinde çalı!an profesyoneller çalı!tıkları i!e isim 

verme sürecinde yıllarca kafa yormu!lardır (CADD, AM/FM, CBS, Land 

Information Systems – LIS, Land Record Systems, Mapping Information 

Management Systems – MIMS ve Computer Aided Mapping – CAM) (Huxhold 

1991). 1970’li yıllarda ve 1980’lerin ba!larında kamu kurumlarında dijital grafik 

tabanlı sistemler kullanılmaya ba!lanmı!tır. Bu sistemlerin temel amacı düzensiz 

konumlanmı! tesis ve mülk varlıklarını kayıt altına almaktır. Bilgisayar destekli 

tasarım (CAD) yazılımları ile ba!layan söz konusu döküm tutma i!lemleri bugün 

geli!mi! CBS olanakları ile birle!tirilerek (AM/FM/GIS) ça"da! bir kamu varlık 

ve hizmet yönetimi aracı haline gelmi!tir (ESRI 2003).  

Hizmet yönetimi ve co"rafi bilgi sistemleri her ne kadar farklı köklerden 

gelseler de günümüzde ikisinin de misyonu benzer oldu"undan aynı çatı altında 

toplanabilmektedirler. AM/FM/GIS birle!iminden daha hızlı ve dü!ük maliyetli 

ça"da! bir teknoloji do"mu!tur. 
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3.3. Kurumsal CBS 

 Co"rafi bilgi sistemleri, kullanıldı"ı sektörlere yön ve yeni !ekiller 

vermektedir. CBS’den önce kurumlar veriye doymu! fakat bilgiden yoksun bir 

yapı içindedir ancak bu durum günümüzde CBS ve benzer teknolojilerin 

geli!mesiyle birlikte son bulmaktadır. Bu co"rafi bilgi teknolojilerinin üretici ile 

tüketici arasında üstlendi"i rollerde,  ürün ve pazarlama yönetimindeki pozitif 

etkisinde ve daha ça"da! i! anlayı!ına çözüm olarak ortaya çıkı!ında 

görülmektedir (ESRI 2007a).  

 Wade ve Sommer (2001)’a göre, kurumsal CBS, çok sayıda kullanıcının 

yönetebildi"i, payla!abildi"i ve kullanabildi"i konumsal verilere ili!kin bilgilerin 

i!lenmesinde veri üretimi, düzenlemesi, görselle!tirmesi ve analiz edilmesi gibi 

ihtiyaçları kar!ılayabilen bütünle!mi! bir co"rafi bilgi sistemidir. Kurumsal 

CBS’nin sahip olması gereken özellikler (URL1 2011); 

! Çok sayıda i!lemi e!zamanlı gerçekle!tirebilmek, 

! Kullanılan di"er kurumsal çözümlerle bütünle!me, 

! Açık kaynak kodlu ve web tabanlı bir CBS kurulu!u olan OGC 

Standartları’yla uyumluluk, 

! Konum verilerini masaüstü, internet ve gezici cihazlarda aynı stiller ve 

sembollerle gösterebilmektir. 

Son yıllarda ço"u büyük çaplı !irket, yerel yönetim ve organizasyon, 

ba"ımsız CBS’den, kaynakların ve uygulamaların daha kolay payla!ılabildi"i 

çözümlere yönelmektedirler. Kurumsal CBS’nin temel prensibi de kurumların 

ihtiyaçlarını bireysel yerine toplu olarak ele almaktır. Bu kapsamlı bilgi altyapısı, 

kurum içi olası çeli!kileri azaltmakta, toplam maliyette azalmayı, genel 

performansta da artı!ı sa"lamaktadır.  

 Kurumsal ölçekte bir Co"rafi Bilgi Sistemi planlaması olu!turmak için 

CBS kaynakları adı verilen bazı temel bile!enleri tanımak gereklidir. Bu 

kaynaklar; personel, donanım, yazılım, tablo veriler, CAD çizimler, hâlihazır 
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harita ve basılı atlaslardır. Personeller, CBS ve veri tabanları konusunda e"itimli, 

yetenekli ve tecrübeli olmalı, kurumsal CBS’nin kurum içinde kullanım amacı 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.  

 Kurumda bulunan sunucular, ili!kisel tablo veriler, varlık envanterleri ve 

CBS yazılımları kurumsal CBS çerçevesinde kullanılmak üzere ele alınmalıdır. 

Bu de"erlendirme sonucunda a!a"ıdaki sorulara cevaplar bulunmalıdır (Bowman 

2005). 

! Kurumsal veriler, içerisinde tutulacak merkezi ayrı bir donanıma ihtiyaç 

duyulacak kadar çok mu? 

! Verilerin sunumu için kullanılacak merkezi bir sunucu mevcut mu? 

! Kullanılan yazılım ve donanımlar kurumsal CBS ihtiyaçlarını kar!ılayacak 

veri trafi"ini kaldırabilecek güçte mi? 

! Kullanılan CBS yazılımı kurumsal ölçekte çalı!maya uygun mu? 

Kurumsal bir co"rafi bilgi sisteminde veri tabanları birçok kullanıcı 

tarafından daha önceden verilmi! yetkilendirilmelerle sınırlandırılmı! !ekilde 

kullanılmaktadır. Aynı veri tabanına tüm kurum çalı!anları ula!abilmekte ancak 

yetkilendirilmeler çerçevesinde sadece belirli kullanıcılar belirli verilere 

ula!abilmektedir. Bu sayede uzman olmayan ki!ilerin veri tabanında veri kaybına 

veya de"i!imine sebep olmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca bu yöntem veri 

filtrelemesi ile kullanıcıların sadece ihtiyaç duydukları verilere ula!masını, 

böylece gereksiz verileri ayıklayarak zaman kaybının önlenmesini sa"lamaktadır.  

Farklı kullanıcılar farklı ara yüzlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ara yüzler de 

veri tabanına do"rudan eri!im sa"layabilmektedir. Örne"in bir hastanede hasta 

takibi yapabilmek amacıyla kurulmu! bir bilgi sisteminde doktorlar sadece hangi 

hastanın gelece"ini görebilecekken, sekreterler hastaların bilgilerini veri tabanına 

yazabilmektedirler. Bu sistem bir veri tabanına ve birden fazla ara yüze ihtiyaç 

duymaktadır. Verilerin tek bir veri tabanında olması düzenli ve sistemli bir yapıyı 

beraberinde getirmektedir.  
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"ekil 3.2. Kurumsal CBS 

Genel olarak kurumsal CBS, ticari bir amaç güden veya gütmeyen tek çatı 

altında birle!mi! kurum veya kurulu!ların, ça"da! co"rafi bilgi sistemleri 

olanaklarından yararlanması kapsamında, ellerinde bulunan donanım ve 

yazılımların bu teknolojiyi destekler biçime getirilmesi ve kullanılmasıdır. 

Donanımlar arasında cep telefonları, GPS cihazları, avuç içi bilgisayarlar 

(Personal Digital Assistant - PDA), tablet bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve 

sunucu bilgisayarlar; yazılımlar arasında ise uygun i!letim sistemleri, yetenekli 

CBS yazılımları ve ara yüz geli!tirme yazılımları bulunabilmektedir. 

3.4. CBS ve Bulut Bili$im 

Bulut bili!im, yerel bilgisayarların depolama ve i!lem yapma gibi 

özelliklerini uzaktaki bilgisayarlara ta!ıyarak yerel bilgisayarların yükünü 

hafifletmeye yarayan ça"da! bir teknolojidir; kar amaçlı bir !irket veya kurum 

de"ildir. Özellikle küçük ölçekli kurumların bilgi teknolojileri ihtiyacının büyük 

bölümünü kar!ılayabilmektedir. Daha çok dosyaları uzakta depolayarak güvende 
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olmalarını sa"lamak için kullanılsa da aslında yazılımların da uzaktan 

çalı!tırılmasında etkin biçimde kullanılabilmektedir. Bulut bili!im 3 ana hizmetin 

bir araya gelmesiyle olu!maktadır. Bu hizmetler; 

3.4.1. IaaS - Infrastructure as a Service (Altyapı Hizmetleri) 

IaaS, bulut bili!im için fiziksel donanım temini !eklinde özetlenebilir. 

Sanalla!tırma gibi bir takım hizmetler için sunucu çiftlikleri (server farms) 

gerekmektedir ve bu hizmet bulut bili!imde IaaS olarak isimlendirilir. Bu hizmet 

daha çok a" uzmanları gibi teknik elemanlar tarafından kullanır. Amazon - Xen 

altyapısı ile, Vmware ESX altyapısı ile, Microsoft ise size Hyper-V alt yapısı ile 

bu hizmeti sunmaktadır. 

3.4.2. PaaS - Platform as a Service (Platform Hizmetleri) 

Daha çok yazılım geli!tiriciler (developers) için hizmet veren bu servis, 

geli!tiricilerin ihtiyaç duydukları veri alanının temin edilmesi, bu alanın sürekli 

eri!ilebilirli"i ve olası performans sorunlarınının çözülmesi gibi ihtiyaçlarını 

kar!ılamaktadır. Windows Azure veya Google Apps bu konudaki örnek 

servislerdir. Geli!tiricilere sunulan kütüphaneler (API) ile kar!ılıklı kabul edilen 

servis anla!ması çerçevesinde, firmanın sunucularından yararlanmak mümkün 

hale gelmektedir. 

3.4.3. SaaS - Software as a Service (Yazılım Hizmetleri) 

Yazılımlarıı bir servis olarak sunan bu son i! modelinde alı!ılageldik 

yazılımlara web üzerinden ula!mak ve kullanmak mümkün hale gelmi!tir. Bu 

nedenle son kullanıcılar tarafından en çok yararlanılan Bulut servisi SaaS’tır. 

Kiralama usulu ile ihtiyaç duyulan süre boyunca kullanılabilen programların 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özetle SaaS ile artık kurumlar kullandıkları kadar 

ödeyecek, her yerden yazılımlara ula!abilecek, yazılımların yükleme bakım vb. 

sorunları ile zaman ve para kaybetmeyecektir. Bu hizmetlere örnekler; çevrimiçi 

ofis uygulamalarında Google Docs ve Zoho, CRM yazılımları konusunda 

SalesForce.com, insan kaynakları yazılımları konusunda  ise Taleo.com’dur 

(Uzuner 2011). 
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#nternet ba"lantısının kısıtlı ve yava! oldu"u zamanlarda kelime i!leme 

yazılımlarını ki!isel bir bilgisayarda kullanabilmek için yazılımın satın alınıp 

kullanılacak bilgisayara yüklenmesi gerekmekteydi. Ancak bugün internet tabanlı 

kelime i!lem yazılımları ile yerel bilgisayara hiç bir yazılım kurulmadan sadece 

internet adresini tarayıcıya girerek metin dosyaları hazırlamak mümkün hale 

gelmi!tir. Bulut bili!im örnekleri takvimler, görüntü ve ses i!leme yazılımları, 

video oynatıcı yazılımlar, dosya formatı çevirme yazılımları ve hatta kurumsal 

ölçekli yazılımlar gibi farklı uygulamalar ile artırılabilmektedir. 

Yerel bilgisayarı sadece görüntüleme ve bilgi alıp gönderme aracı olarak 

kullanan kullanıcı, daha az teknik i! yaptı"ından, o konuda teknik bilgi sahibi 

olmak yerine içeri"e önem vermeye ba!lamaktadır. Bu da daha verimli bir 

kullanıcı deneyimini beraberinde getirmektedir. 

Bulut bili!imin asıl prensibi yerel bilgisayarın olanakları yerine bir 

sunucununkini kullanmaktır. Bu durum iyi bir örnek ile açıklanabilmektedir. 

Örne"in bir tatilci tatile çıkacaktır ve tatil yerini arabayla gezmek istemektedir. Bu 

tatile arabası ile mi gitmesi daha kârlı olacaktır yoksa gitti"i yerden bir araba 

kiralayıp onunla gezmesi mi? Elbette bu sorunun cevabı tatile gidilecek yerin 

uzaklı"ına, araba kiralama servisinin ücretlendirmesine ve bunun gibi parametlere 

ba"lıdır. Dolayısıyla tatilci yaptı"ı hesabın ardından hangi durumun kendisi için 

daha kârlı olaca"ını hesaplar ve seçimini yapar. E"er gidece"i yer çok uzaksa 

kendi arabasıyla gitmesi daha az kârlı olacaktır. Çünkü hem gidi!te hem de 

dönü!te oturdu"u yerden tatil yerine olan mesafeyi alabilmek için akaryakıta 

ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca kendi arabasıyla giderse kaza yapma olasılı"ı da artar. 

Bu nedenle tatil yerinde araba kiralaması kendisi için daha kârlı olacaktır. Fakat 

e"er gidece"i tatil yeri oturdu"u yere yakınsa ve arabası sigortalıysa tatile 

arabasıyla gitmesi daha mantıklı olacaktır. 

Yukarıdaki örnek bulut bili!im teknolojisinin kurumsal ölçekte 

kullanılmasını anlatmak için iyi bir örnektir. Bir kurum e"er bilgisayarlarının 

güvenli"ini sa"layamıyorsa veya sahip oldu"u bilgisayarların özellikleri yeterli 

de"ilse bulut bili!im çözümlerine ba!vurması kârlı bir hamle olacaktır. Ancak 
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tersine çok büyük bir !irketse, özel bilgi i!lem dairesi ve sunucuları barındıracak 

ve so"utacak donanımı varsa o zaman bulut bili!imden daha az yararlanabilir. 

Bulut bili!im servislerinin ticari modeli, satın alma modelinden çok 

kiralama modeline yakındır. “Kullandı"ın kadar öde” (Pay-as-you-go) adı verilen 

pazarlama modeli ile kullanıcılar servis sunucularına ödemelerini zaman ile de"il, 

kullanılan veri ile orantılı olarak öderler. Böylece büyük oranda kar edilmi! olur. 

Dosyaları ve yazılımları uzaktaki bir sunucuda tutmanın avantajları 

oldukça fazladır. Fakat bunların en önemlileri güç ve so"utma giderlerinden, 

sunucu bakım giderlerinden ve yeni bilgi teknolojileri (Information Technologies 

– IT) giderlerinden sa"lanan karlardır. Bilindi"i üzere sunucu bilgisayarlar 

oldukça pahalı ve hassas bilgisayarlardır. Sürekli açık kalan bu cihazlar çabucak 

ısınmaktadır ve olu!an ısı bilgisayarın alt elemanlarına zarar verebilmektedir. Bu 

problemin önüne geçebilmek için sunucular için özel odalar ayrılmalı ve bu odalar 

klimalarla gece gündüz so"utulmalıdır. Dolayısıyla elektrik giderleri kuruma yük 

olmaya ba!lamaktadır. Bulut çözümleri ile sadece kullanılan veri kadar ödeme 

yapıldı"ından kurumlar elektrik giderleri açısından daha kârlı duruma 

geçebilmektedirler. Sunucular hassas cihazlar olduklarından teknisyenler 

tarafından periyodik bakımları da aksatılmamalıdır. Bu açıdan da uzaktaki 

sunucular ile çalı!mak kârlıdır. Sunucular sürekli açık kaldıklarından dolayı çabuk 

eskirler ve daha ça"da! sunucular ile de"i!tirilirler. Fakat eski sunucu ömrünü 

doldurdu"undan dolayı satılamaz veya tekrar kullanılamaz hale gelir. Sonuç 

olarak kurumlar için bu de"i!tirme i!lemini ba!ka bir !irketin yapması söz konusu 

kurum için kârlı bir yakla!ım olacaktır. 

Bulut bili!imden co"rafi bilgi sistemlerinde yararlanmak ise co"rafi veri 

tabanlarının (geodatabase) kullanılmasıyla ba!lamı!tır. Raster ve vektör veri 

setlerinin uzaktaki bir sunucunun hafızasında depolanmasına dayanan prensibiyle 

Bulut CBS (Cloud GIS), son yıllarda ilgili firmaların da deste"iyle yaygın olarak 

kullanılmaya ba!lanmı!tır. Web tabanlı CBS’nin temelini olu!turan Bulut CBS, 

farklı kullanıcıların aynı co"rafi veri tabanı üzerinde çalı!abilmesine olanak tanır.  
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitap satıcısı Amazon’un Amazon Web 

Services adıyla duyurdu"u ve oldukça büyük kullanıcı kitlesine sahip bulut 

bili!im çözümü, CBS’nin de içinde bulundu"u bir çok dalda etkin biçimde 

kullanılmaktadır. Bu servis ile hiç bir sunucu kurulumu gerekmeden konumsal 

verileri sınırlı veya sınırsız kullanıcıyla payla!mak mümkündür. Böylece web 

tabanlı CBS’nin önündeki sunucu engeli de a!ılmı! olmaktadır. Aynı !ekilde 

milyonlarca kullanıcısı olan Google Maps de özünde Bulut CBS tabanlı bir web 

harita servisidir. Google sunucularında tutulan güncel uydu görüntüleri, çok 

büyük sayıda kullanıcının aynı anda sorgulama yapabilmesi için özel olarak 

optimize edilmi! a"lar sayesinde internet üzerinden hizmet vermektedir. 

Bulut bili!im avantajlarının ne kadar modern çözümler sa"ladı"ı 

konusunda !üphe yoktur ancak gizlilik kapsamında bazı sıkıntılara da yol 

açabilmektedir. Dijital verilerin ve yazılımların uzaktaki ba!ka bir bilgisayarda 

tutulması, tutulan bu veri ve yazılımların ba!ka ellere geçmesini 

kolayla!tırmaktadır. Bugün bulut sunucularının ço"u batı devletlerinde 

barındırılmaktadır. Dolayısıyla çok özel dosya ve yazılımların tutulması için bulut 

çözümlerinden yararlanmak çok mantıklı bir çözüm olmayabilmektedir. 

3.5. Gezici CBS Uygulamaları 

Son birkaç yılda geli!en bilgisayar teknolojisi mobil olarak adlandırılan 

ta!ınabilir nitelikli bilgisayarların piyasaya çıkmasını sa"lamı!tır. Ba!langıçta 

bilgisayarlar için sorun olan i!lemci hızı ve bellek alanı gibi kaygılar bu türden 

donanımlarda büyük ölçüde giderilmi!tir. Ta!ınabilir cihazlar üzerinde çalı!acak 

mobil i!letim sistemlerinin de ortaya çıkı!ıyla, kullanıcılar masaüstü bilgisayarlar 

ile gerçekle!tirdikleri her türlü i!lemi bir anlamda kalem kullanmadan büro 

dı!ında da gerçekle!tirme olana"ı bulmu!lardır (Casademont 2004).  

20. yüzyılın ikinci yarısında geli!en CBS teknolojisi, bilgisayar 

teknolojisiyle paralel ilerlemektedir ve CBS yazılım !irketleri de yazılımlarını bu 

teknolojiyle bütünle!mi! bir biçimde geli!tirmektedirler. Ülkemizde NETCAD, 

yurtdı!ında ESRI, INTERGRAPH, AUTODESK ve MAPINFO, bu sektörün 

ba!ını çeken !irketler olmakla birlikte her birinin üretti"i yazılımların bazı 
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kısımları bir ba!ka !irketin üretti"ini tamamlayıcı özellikte olabilmektedir. Bu 

yüzden tüm yazılımlar incelenmeli ve kullanım amacına uygun olarak, biri veya 

bir kaçı seçilmelidir. Bu yazılımlar, masaüstü bilgisayarlar için uygun olmakla 

birlikte arazide kullanı!lı de"ildirler. Bunun nedeni yazılımların kurulu oldu"u 

bilgisayarların ta!ınabilir durumda olmamasıdır. Dizüstü bilgisayarlar arazide 

kullanılabilmektedir ancak bu cihazlar da toza ve kire dayanıklı olmadıklarından 

arazi için uygun cihazlar de"illerdir. 21. yüzyılda elektronik entegre devrelerin 

boyutlarındaki ani küçülme, beraberinde geli!mi! gezici bilgisayar teknolojisini 

getirmi!tir. Daha önce de var olan cep bilgisayarları artık çok daha hızlı ve yüksek 

kapasiteye sahip hale gelmi!lerdir. Bu da kullanım oranlarını çok fazla artırmı!tır. 

Gezici cihazlar herkesin kullandı"ı cep telefonlarından, cep bilgisayarlarına, el tipi 

küresel yer belirleme sistemleri (Global Positioning System – GPS)'inden 

telsizlere kadar büyük bir alana yayılmı!tır (Ekin ve ark. 2010). 

Bilgisayar donanım alanındaki geli!melere klasik CBS yazılım üreticileri 

ayak uydurup mobil donanımlar üzerinde çalı!abilecek CBS yazılımları 

üretebilmek için çalı!malarına ba!lamı!lardır. Böylece CBS kullanıcıları, büro ve 

arazide gerçek zamanlı olarak elde etti"i dijital verileri, her türlü ortamda 

do"rudan bir CBS veri tabanına aktarabilme ve kullanabilme olana"ına 

kavu!mu!tur. CBS’de konum verisinin elde edilmesi oldukça önemli ve güçtür. 

Bu anlamda geleneksel veri toplama yöntemlerine göre, en pratik alternatiflerden 

biri olarak GPS benimsenmektedir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren GPS 

güvenilirli"ini ve süreklili"ini kanıtlamı!tır (Yomralıo"lu  ve Döner 2004). 

CBS çözümlerinde konum verisi önemli de"er ta!ıdı"ından, bu verinin 

araziden do"rudan konumsal veri tabanına i!lenmesi daha sa"lıklı olacaktır ve 

projeye gözlemlenebilir bir hız kazandıracaktır. Küresel yer belirleme sistemi de 

azaltılmı! hata payları ile bu gereksinimi kar!ılayabilecek bir teknolojidir ve 

gezici cihazlarda uygulanabilmektedir. Jeo-senkronize olmayan uydulara ba"lanıp 

3 metre hassasiyetle belirlenebilen konumlar araziden do"rudan co"rafi veri 

tabanına gönderilebilmektedir (Hunter 2002). Bu i!lemi gerçekle!tirebilen 

cihazların kullanıldı"ı sisteme de gezici co"rafi bilgi sistemleri (GCBS, Mobil 

CBS) denilmektedir. GCBS olarak adlandırılan bu teknoloji bir manada bilinen 
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CBS ile GPS teknolojisini birle!tirerek konumsal uygulamalara farklı bir boyut 

kazandırmı!tır (Yomralıo"lu ve ark. 2002). GCBS çözümleri sunan !irketler 

günden güne artmaktadır. Sadece donanım de"il yazılım da bu noktada önemli bir 

yer tutmaktadır. 

Firmalar mobil cihazlara yüklenebilecek CBS yazılımlarına da ilgi 

göstermeye ba!lamı!lardır. Elde bulunan gezici cihazlara bu yazılımlar yüklenip 

araziden veri toplanabilmektedir. Araziden toplanacak verinin niteli"ine göre 

masaüstü yazılımda gezici cihaz için özelle!tirilmi! ara yüz tasarlanabilmektedir. 

GCBS, birçok disiplinin farklı alt dallarını ilgilendiren bir sektör haline gelmi!tir 

ve aktif !ekilde kullanılmaktadır. Kâ"ıt tüketimini de azaltan bu teknoloji, aynı 

zamanda kullanıldı"ı projeye zaman da kazandırmaktadır. Yazılımlar, aynı ofis 

bilgisayarlarında yapılan i!lemler olan veri giri!i, veri düzenleme, veri silme, veri 

analizi, veri güncelleme ve konumsal olarak gösterme gibi i!lemleri avcumuzun 

içine ta!ımaktadırlar (ESRI 2009). 

Kâ"ıttan bilgisayara geçi! dönemi, insanların bazı alı!kanlıklarından 

vazgeçmesini ancak bunun yerine yeni bazı alı!kanlıklara yönelmesini de 

beraberinde getirmi!tir. Bilgisayar teknolojisiyle kâ"ıt ve mürekkep tüketimi 

azalmı!tır. #nsanlar artık yazıları bilgisayarda yazmaya ba!lamı!, kâ"ıt ve kalem 

kullanma alı!kanlıklarını bir kenara bırakmı!lardır. Günümüzde ise bu de"i!im 

devam etmektedir. Gezici cihazlar yayıldıkça aynı kâ"ıttan bilgisayara geçi! 

dönemindekine benzer !ekilde insanların bazı alı!kanlıkları !ekil de"i!tirmeye 

ba!lamı!tır. 

Gezici cihazlarda fare olmaması bu de"i!imi ba!latan ana etmenlerden 

biridir. Dokunmatik ekranın getirdi"i avantajlar arasında hiçbir ek ara yüz 

kullanmadan her türlü i!lem gerçekle!tirilebilmektedir. Bilgisayar faresi ile 

yapılan tıklama, çift tıklama, tıklayıp sürükleme, kaydırma gibi i!lemler gezici 

cihazların üstün i!lemci altyapıları dâhilinde parmak ile gerçekle!tirmek 

mümkündür. Ayrıca çoklu dokunmatik ekrana sahip cihazlar sayesinde bilgisayar 

faresi ile yapmak mümkün olmayan çift parmakla büyütme küçültme ta!ıma ve 

döndürme gibi jestler daha kullanı!lı ara yüzlerin geli!tirilmesinde etkili 

olmaktadır ($ekil 3.3.). 
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"ekil 3.3. Bazı temel dokunmatik ekran jestleri (Orijinal) 
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4. DÜNYA’DAK! VE TÜRK!YE’DEK! ÖRNEK ÇALI"MALAR 

Co"rafi bilgi sistemlerinin hizmet yönetiminde kullanım alanları oldukça 

geni!tir. Bilgisayar ve i!lemci teknolojisinin geli!mesiyle kamu kurulu!ları ba!ta 

olmak üzere birçok kurum bu teknolojiden yararlanmaya ba!lamı!tır. Batı 

ülkelerinde konumsal verinin önem ta!ıdı"ı ara!tırma ve çalı!malarda bilgisayar 

destekli tasarım yazılımlarının kullanılmaya ba!lanmasıyla kat edilen yol bugün 

internet tabanlı ve mobil sistemlere kadar uzanmı!tır. Dünya’da AM/FM 

olanaklarını kullanarak yapılmı! örnekler günümüzde sayısız denecek kadar 

fazladır ancak ülkemiz için aynı durumdan bahsetmek günümüz itibariyle pek 

mümkün de"ildir. 

CBS çözümleri üreten yazılım !irketlerinin üretti"i yazılımların kullanımı 

arttıkça CBS’nin sa"ladı"ı faydalar ke!fedilmekte ve bu da CBS’nin kamuoyuna 

daha çok mal olmasına sebep olmaktadır. Hayatımızda her geçen gün daha çok 

yer edinen co"rafi bilgi teknolojileri, insan hayatını kolayla!tıran tarafıyla 

akademik çevre tarafından benimsenmi! ve birçok ara!tırmada etkin biçimde 

kullanılmaktadır. Web tabanlı CBS çalı!malarına günümüzde artık sıklıkça 

rastlanmaktadır. A!a"ıda, dünyada ve Türkiye’de bu konuyla ilgili göze çarpan 

örnekler sıralanmaktadır (Ta!kın 2005). 

4.1. Türkiye’de Yapılan Çalı$malar 

4.1.1. !stanbul Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürlü#ü (!SK!) Altyapı 

Bilgi Sistemi (!SKAB!S) projesi  

#SK# Altyapı Bilgi Sistemi (#SKAB#S) projesi, #SK#’nin #stanbul için in!a 

etti"i binlerce kilometre uzunluktaki atık su, içme suyu, ya"mursuyu hatlarının 

bilgisayar ortamına ta!ınması olarak tarif edilebilmektedir. #SKAB#S projesi, 

#stanbul’un bütün altyapı bilgisinden haberdar olmak ve yönetim, planlama, tamir, 

bakım ve onarım i!lerinde kullanmak maksadıyla hayata geçirilmi!tir. #SK#, 

12.000 km içme suyu altyapısı, 9.500 km atık su altyapısı 500’ün üzerinde üstyapı 

tesisi (Arıtma Tesisleri, Terfi Merkezleri, Depo vb.) ile #stanbul’a hizmet 

vermektedir. Günümüzde bu ölçüde büyük altyapıya sahip bir !ehrin yönetim 

fonksiyonlarının geleneksel yöntemlerle hızlı, verimli, etkin bir biçimde yerine 
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getirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu amaçla konumsal bir bilgi sistemi olan 

CBS, tasarım, i!letme ve yönetim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

"ekil 4.1. #SK# Altyapı Bilgi Sistemi (#SKAB#S) 

#SK# Altyapı Bilgi Sistemi’nde yetkili kullanıcıların kuruma ait bütün 

bilgilere (altyapı - üstyapı tesisi bilgileri, harita altlıkları, temel mühendislik 

referansları vb.) kolaylıkla ula!abilmesi genel strateji olarak kabul edilmektedir. 

Bu amaçla bir internet sitesi olu!turularak, bilgilere hızlı eri!im ve kullanım 

kolaylı"ı sa"lanmaktadır (#stanbul Büyük!ehir Belediyesi web sitesi 2011).  

Gerçekle!tirilen bu kapsamlı çalı!ma sayesinde yapılan mühendislik 

çalı!malarında istenilen bilgiye kısa zamanda ula!ma sa"lanırken, bu durum 

verimlilik ve performans artı!ını da beraberinde getirmi!tir. Ayrıca büyük 

maliyetler tutan uç kullanıcılara lisanslı yazılım yükleme sorununa oldukça pratik 

bir çözüm sa"lamaktadır. 
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4.1.2. !GDA" Altyapı Bilgi Sistemi 

4.000 km2 hizmet alanına sahip olan #GDA$, #stanbul’a yenilikçi bir 

anlayı!la emniyetli do"algaz hizmeti verebilmek, do"algaz !ebekesinin takibi ve 

bilgiye hızlı ula!ılabilmek için co"rafi bilgi sistemlerini kullanmaktadır.  

1995 yılında çalı!malarına ba!lanmı! olan #GDA$ Altyapı Bilgi Sistemi 

(#GAB#S), do"algaz !ebekesinin ve di"er arazi detaylarının çizimlerini, imalat, 

adres ve mü!teri bilgilerini içermektedir. #GAB#S sürekli güncellenmektedir.  

#GAB#S ile hatlar ve ba"lantı elemanları sorgulanabilmekte ve çe!itli 

analizleri yapılabilmektedir ayrıca adres, i!letme ve imalat bilgilerine göre 

raporlama yapılabilir ve yapılan yeni yatırımlar günlük olarak takip 

edilebilmektedir  

#GDA$, BOTA$’tan RMS istasyonunda devraldı"ı gazı, mü!terilerin 

servis kutularına ula!tırana kadar takip etmektedir. Bu takibi yaparken, do"algaz 

hatlarının haritalarını, ülke koordinatlarını vb. bilgileri her zaman güncel 

tutmaktadır. Böylece #GDA$, sahip oldu"u zengin altyapı verilerini tüketicilerin 

hizmetine sunmaktadır (URL9 #GDA$ Web Sitesi 2011). 

14000 km polietilen(PE) hat ve 1500 km çelik hattı ile #stanbul’un 

%85’ini do"algaza kavu!turmu!tur. Böylelikle #GDA$'ın mevcut abone sayısı 

yakla!ık 4,2 milyona ula!mı!tır (Yıldız ve Aydıo"lu 2010). 

 

"ekil 4.2. #GDA$ Altyapı Bilgi Sistemi (URL9, #GDA$ Web Sitesi 2011) 
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4.1.3. Bakırköy Belediyesi’nde kent rehberi ve CBS’nin kullanımı 

Bu proje Bakırköy Belediyesi bünyesinde yürütülmektedir. Bu proje ile 

kaçak yapıla!manın kontrolü, hizmetlerin daha verimli, daha hızlı ve daha az 

maliyetle sunulması, imar durumlarının, yapı ruhsatlarının ve yapı kullanma 

izinlerinin bilgisayardan verilmesi, kente ait bilgilerin ve imar durumlarının 

merkeze ba"lanabilecek her bilgisayardan görülebilmesi, tapu ve kadastro 

bilgilerinin kolay ve do"ru biçimde kullanılır olması, kurumlar arasında daha 

sa"lıklı ve yaygın bilgi alı!veri!i, belediye hizmetlerini tanımak, izlemek, 

anlamak, planlamak, yönetmek, yönlendirmek ve kontrol altında tutmak 

hedeflenmektedir. Kent bilgi sisteminin kullanılmaya ba!lamasıyla belediye 

hizmetleri hızlanmı! ve vatanda!lar, internet aracılı"ıyla i!lemlerini daha rahat 

kontrol etmeye ba!lamı!lardır (#stanbul Bakırköy Belediyesi web sitesi 2011). 

 

"ekil 4.3. Bakırköy Kent Bilgi Sistemi (#stanbul Bakırköy Belediyesi web sitesi 2011) 

  



49 
 

4.1.4. Orta Do#u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüs bilgi sisteminin CBS 

ile olu$turulması 

ODTÜ Altyapı bilgi sistemi çerçevesinde kampüs içerisinde bulunan su, 

kanalizasyon, do"algaz, ısı, elektrik, telefon vb. gibi altyapı haritalarının ayrı ayrı 

katmanlar halinde Co"rafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına geçirilmesi 

amaçlanmı!tır. Bu do"rultuda dört farklı i!lem yapılmı!tır. Ankara Büyük!ehir 

Belediyesi’nin halihazır haritaları baz alınmı! ve ülke koordinat sistemindeki 

haritalar do"rudan kullanılmı!tır. Sayısal CAD haritalar 1/1000 ölçekli hâlihazır 

haritaların üzerine oturtulmu!tur (Rektifikasyon). Kâ"ıt paftalar üzerinde çizili 

bilgiler taranarak ekran üzerinden sayısalla!tırılmı!tır ($ekil 4.4.). Haritası 

bulunmayan veya güncel olmayan bilgiler arazide çalı!ma yöntemiyle 

olu!turulmu!tur. Olu!turulan verilere var olan öznitelik bilgileri eklenmi!tir. 

Böylece sistem üzerinde sorgulama, raporlama, analiz imkânları olu!turulmu!tur. 

Sisteme yeni veri giri!i ve güncellemesi için ara yüz programları yazılmı!tır. 

(Usul ve Dabanlı 1999). 

ODTÜ Altyapı Bilgi Sistemi’nin en büyük avantajlarından birisi, hiç 

!üphesiz kampüs içi yeraltı galeri sistemidir. Altyapı servisleri bu galeri 

sisteminde oldu"undan i!letmesi kolay bir sistemdir. Galeri dı!ındaki servis 

hatlarında ise hattın geçti"i gerçek konumu bulmakta zaman zaman problemlerle 

kar!ıla!ılmaktadır. 

 

"ekil 4.4. ODTÜ Altyapı Bilgi Sistemi menüsü ve katmanları (Usul ve Dabanlı 1999) 
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4.1.5. Ankara Su ve Kanalizasyon Dairesi (ASK!) Altyapı Bilgi Sistemleri 

(AYB!S) projesi ve CBS’nin kullanımı 

Ankara'nın 1:1.000 ölçekli hava foto"raflarının üretilmesi ve ASK#'ye 

teslim edilmesinden sonra, bu haritalardaki Ankara'nın tüm binaları, yolları, yol 

isimleri ve sosyal donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına aktarılmı!tır. Yol orta 

çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi i!lemi tamamlanmı!tır. 

Ankara’daki yirmi binin üzerindeki sokak ve caddeler ilçe mahalle bazında 

sorgulanabilir hale getirilmi!tir. Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, 

siteler, itfaiye, hastaneler, bankalar vb. önemli yerler olu!turulmu!tur ve 

sorgulanıp bulunabilir hale getirilmi!tir ($ekil 4.5.). Üç boyutlu (3D) arazi modeli 

olu!turulmu!tur. Böylece istenilen aralıklarda e!yükselti e"risi olu!turulabilmekte, 

e"im haritası, bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale 

gelmi!tir. Rögar kapakları olu!turulmu!tur (ASK# Web sitesi 2011). 

 

"ekil 4.5. ASK# Altyapı Bilgi Sistemi 

4.1.6. Trabzon Bilgi Sistemi 

Çalı!mada #nternet CBS’nin prensipleri irdelenerek e-Türkiye için örnek 

bir konumsal veri altyapısı kurulması hedeflenmektedir. #l bazlı yönetim, 

Türkiye’de merkezi yönetimin temel bir unsuru ve planlama stratejilerinin 

belirlenmesi için en önemli yönetsel bile!endir. Bu anlamda ulusal kapsamda 
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co"rafi bilgi sistemi kurulması için bölgesel bazda Trabzon ili konumsal veri 

altyapısının kurulması örnek bir çalı!ma olarak dü!ünülebilir. Trabzon ili do"al 

kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılarak, bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel 

geli!imini daha ça"da! ve bilimsel yönteme dayalı bir yakla!ımla planlı bir !ekilde 

yürütülmesine öncülük tanıması anlamında, Türkiye için pilot bir çalı!madır. 

Trabzon ili internet CBS uygulaması için, hangi tür ve kalitede veri kullanılaca"ı 

belirlenerek tasarlanan veri tabanına göre organize edilmi!tir. #nternet CBS’nin 

kurulması için sistem gereksinimleri irdelenerek bir harita servisi kurulması 

a!amaları takip edilmi! ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek ara menüler 

geli!tirilmi!tir (Aydıno"lu 2003). 

 

"ekil 4.6. Trabzon Bilgi Sistemi 

4.1.7. T.C. Çevre ve "ehircilik Bakanlı#ı, Mekansal Veri Bilgi Sistemi 

T.C. Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı’nın Mekansal Veri Bilgi Sistemi adını verdi"i 

internet tabanlı harita uygulaması ile il sınırları, kıyı kenar çizgileri, mücavir alan 

sınırları, uygulama imar planları, bütünsel kıyı planları, nazım imar planları, pafta 

dökümanları, pafta indeksleri ve yapı enerji verimlili"i haritalarını internet 

üzerinden sorgulamak mümkün hale gelmi!tir ($ekil 4.7.). Uydu görüntüsü 
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altı"ını Microsoft Bing’ten çeken uygulama, ArcGIS Server 10 ile hazırlanmı!tır. 

Web sayfası ise ArcGIS for Flex API ile geli!tirilmi!tir (URL18 2011). 

 
"ekil 4.7. Mekansal Veri Bilgi Sistemi (URL18 2011) 

4.2. Yurtdı$ında Yapılan Çalı$malar 

4.2.1. Suudi Arabistan’ın Do#u Bölgesi’nde CBS’nin su i$lerinde kullanımı 

Suudi Arabistan Krallı"ı Do"u Bölgesi Su #!leri Genel Müdürlü"ü 

(GDWER), ülkenin do"u bölgesindeki tüm su servislerini sa"lama sorumlulu"unu 

üstlenmi!tir. Organizasyonun temel sorumlulukları arasında içme ve atık su 

projelerinin tasarımı, geli!tirmesi, iyile!tirilmesi ve yürütmesi vardır. Ayrıca 

GDWER i!letme suyu yönetimini daha sa"lam temellere oturtabilmek için belirli 

bir yapı kurma amacını da gütmektedir. 

GDWER ilgili servisine her sene patlayan boruları ve zarar görmü! su 

!ebekelerini ihbar eden binlerce insandan telefon almaktadır. Müdürlük bu 
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ihbarlara yanıt vermek zorundadır. Ancak ço"u zaman olay mahallini hızlıca 

tespit etmek kolay olmamaktadır.  

Veri payla!ımının sa"lanmadı"ı zamanlarda bu durum birçok probleme 

neden olmu!tur ancak GDWER sistemini kurumsal CBS ortamına aktardı"ından 

ve tüm içme ve atık su !ebekelerini dijital formatta payla!maya ba!ladı"ından 

itibaren gelen ihbarlar harita üzerinde anında konumlandırılabilmektedir. Böylece 

problemin merkezine ekipler hızlıca gönderilebilmektedir (Ammar ve Abd El-

Moniem 2010). 

 

"ekil 4.8. #çme Suyu #laçlama Sisteminden Etkilenecek Bölgelerin Tespitinde CBS Kullanımı 

4.2.2. BP Azerbaycan’ın CBS ile birinci sınıf boru hatları yerle$imi 

92000 çalı!anı, 6 kıtada toplam 100 ülkede faaliyet gösteren British Petrol 

(BP), dünyadaki en büyük petrol !irketlerinden biridir. BP’nin temel i!leri 

arasında, mazot ve benzin üretimini sa"lamak için petrolün bulunması, 

çıkartılması ve ta!ınması i!lemleri bulunmaktadır.  



54 
 

Türkiye’nin do"usunda, Gürcistan’ın güneyinde, #ran’ın ise kuzeyinde 

bulunan Azerbaycan, Avrupa ile Asya arasındaki sınır ülkedir. Nispeten küçük bir 

ülke olmasına ra"men, ülkede bulunan geni! petrol rezervleri, 90’lı yılların 

sonunda ülkenin Rusya’dan ayrılmasıyla birlikte, BP için önemli bir yatırım 

stratejisi haline gelmi!tir.   

Günlük 3,8 Milyon varil akaryakıt üretimiyle BP Azerbaycan’ın ba!arısı, 

boru hatlarına ve akaryakıtı dünyanın çe!itli bölgelerine ta!ıyan tankerlere 

dayanmaktadır. Azerbaycan açık denizlere kıyısı olmayan bir ülke oldu"undan 

dolayı BP üretilen akaryakıtın iletimi için Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)’ın da içinde 

bulundu"u toplam dört adet boru hattından yararlanmaktadır. Hazar bölgesinin 

batı ülkelerine akaryakıt sa"laması amacıyla in!a edilen BTC boru hattının 

in!aatının, rota planlaması ve politik çözüm arayı!ları yıllar sürmü!tür. 

 Boru hatlarının bakımında web tabanlı CBS kullanımıyla, yüzlerce uydu 

görüntüsünü internet üzerinden hızlı bir !ekilde görebilme imkanı elde edilmi!tir. 

Boru profil kesitlerinin görselle!tirilmesi, !ablon tabanlı çıktı alımı ve haritaya 

resim yükleyebilme gibi özellikler web tabanlı CBS kullanımının sundu"u 

avantajlar arasında sayılmaktadır (Maniyeva ve Kasmer 2009). 

 

"ekil 4.9. 1768 Km uzunlu"undaki Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Web Tabanlı CBS 

Üzerinde Görünümü (Maniyeva ve Kasmer 2009). 
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4.2.3. Kentucky Altyapı !$leri – Atık su haritalama 

Kentucky en iyi haritalanmı! A.B.D. eyaleti olarak ün salmı!tır. Son 

yıllarda haritalama i!lemleri, CBS olanaklarının sundu"u son teknolojik 

geli!melere ayak uydurmaya ba!lamı!tır. Kentucky yerel yönetimi kurumsal 

CBS’yi ofise ta!ıyan ilk devlet birimlerinden biridir. Ayrıca kurum bölgeye ait 

konumsal verileri payla!makta, böylece yerel halkın da bilinçlenmesini 

sa"lamaktadır (Anness ve ark. 2005). 

Http://kygeonet.ky.gov/kia/cw web adresinden incelenebilen, Adobe Flex 

ile yaratılmı! ve tüm dünyanın eri!imine açılmı! atık su borusu konumsal verileri, 

iyi geli!tirilmi! bir ara yüz ile sorgulanabilmektedir. ESRI çözümlerini kullanan 

kurum, verileri güncelle!tirmek için veri girme i!lemlerine sürekli devam 

etmektedir. Kurum Apple kullanıcıları için iOS i!letim sistemi destekli ve ArcGIS 

for iOS gezici yazılımında çalı!abilen haritalar da yayınlamaktadır. Böylece 

iPhone, iPod ve iPad kullanıcıları, herhangi bir yerde eyalete ait konumsal verileri 

mobil ortamda inceleyebilmektedir.  

 

"ekil 4.10. Kentucky atık su haritalama 



56 
 

4.2.4. Albertine Rifti Koruma Bölgesi !zleme (PAWAR) veri portali 

Albertine Rifti’ndeki ekosistemin maruz kaldı"ı tehditleri izlemek için 

Uganda Vahi Ya!am ve Vah!i Ya!amı Koruma Kurulu!ları ortaklı"ıyla 

geli!tirilen etkile!imli internet tabanlı CBS sitesi, biyo-çe!itlili"i koruma 

konusunda karar vericilere yardımcı olmakta, tüm bölgenin stratejik planlamasına 

destek olmaktadır (URL11 2011). 

$ekil 4.10.’da harita portalin giri! sayfasını göstermektedir. Portal veri 

setleri Uganda Vah!i Ya!am Kurulu!u tarafından 1997-2007 yılları arasında 

toplanmı!tır ve vah!i ya!amın takibi ile parklara olan tehditlerin izlenmesi 

açısından de"erli veriler içermektedir. Kurulan internet tabanlı CBS yazılımı 

ArcGIS Server ile sa"lanmakta olup, internet ortamındaki ara yüz .NET ile 

hazırlanmı!tır. 

 

"ekil 4.11. Albertine Rifti 
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4.2.5. Kolombiyalı kahve üretiminde Web tabanlı CBS  

Kahve ekincili"i Kolombiya ekonomisinin 300 yıldan beri süre gelen 

önemli bir tarihsel bile!enidir. Bugün kahve, Kolombiya’nın ithalatının %40’ını 

kapsamaktadır ve sektörde 500.000’i a!kın i!çi çalı!maktadır. 1927’de kurulan 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) ülkede bulunan küçük 

kahve üreticilerini bir araya getirmeyi amaçlamı!tır. FNC’nin bu hizmeti daha 

sonraları bilgi fazlalı"ından yava!lamı!tır. Bu nedenle 2008 yılında Sistema de 

Información Cafetera (SICA) adı verilen bir bilgi sistemi kurmu!lardır. ArcGIS 

Server yardımıyla sunulan söz konusu web hizmeti sayesinde veriler tek bir site 

üzerinden kontrol edilebilmekte ve planlama, karar verme, kar!ıla!tırmalı analiz, 

çevresel haritalama, çiftlik kaydı gibi konularda büyük yardım sa"lamaktadır 

(URL12 2011). 

 

"ekil 4.12. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) 
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4.2.6. Danimarka iç ula$ım acentasının Web tabanlı CBS uygulaması 

 Movia, Danimarka’nın Büyük Kopenhag bölgesinde ve do"u 

Danimarka’da her yıl ortalama 214 milyon yolcu ta!ıyan, Danimarka’nın en 

büyük devlet ula!ım acentasıdır. 

Halk ula!ım acentaları için otobüs rotalarının planlanması ve bakımı çok 

önemlidir. Movia bünyesinde bu konuda uzman birçok çalı!an barındırsa da 

konumsal bir bilgi sisteminin gereklili"i ortadadır. Bu nedenle GeoTransit adı 

verilen konumsal bir veri portali kurma ihtiyacı duymu!lardır. ArcGIS Server ile 

sunulan otobüs rotası verileri, halkın ülke içi ula!ım ile ilgili ihtiyaçlarını internet 

üzerinden sa"lamak üzere tasarlanmı!tır. Sisteme aktarılan 15.000 otobüs dura"ı, 

112 yerel tren istasyonu ve 338 kilometre tren yolu konumlarıyla Mavia; 

planlama, yönetim ve günlük ula!ım takibi görüntüleme gibi avantajlara sahip 

olmu!tur (URL13 2011). 

 

"ekil 4.13. Danimarka ula!ım takip sistemi Movia 

4.2.7. !zlanda, Reykjavik’te yerel yönetim düzeyinde kurumsal CBS 

 Reykjavik !ehrinde kurumsal CBS’nin temelleri, !ehirde 1980’li yılların 

ba!langıcında kurulan geli!mi! bilgisayar destekli tasarım altyapısıdır. Aynı 

yıllarda Reykjavik ve çevre 6 ilin verilerinin tutuldu"u Land Information System 
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of Reykjavik (LUKR) adı verilen sistem kurulmu!tur. Bu sistem Telekom, 

elektrik ve su altyapı boru hatları konumsal verilerini tutmakta olan kurumsal 

ölçekte çalı!an bir hizmet yönetim platformu haline gelmi!tir.  

 1989 senesinde CBS olanaklarının geni!lemesiyle LUKR sistemini 

kuranlar, ESRI çözümlerini kullanarak tüm sistemi CBS altyapısına uygun hale 

getirmi!lerdir. Belli bir süre denenen sistem, 1991 sonbaharında vatanda!ın 

kullanımına açılmı!, internet aracılı"ı ile tüm halk ile hızlı bir !ekilde 

payla!ılmaya ba!lanmı!tır (URL14, 2011).  

 

"ekil 4.14. Reykjavik’te kullanılan kurumsal CBS donanım altyapısı 
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5. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde, Web tabanlı bir altyapı bilgi sistemi geli!tirilmesi sürecinde 

kullanılan materyaller ve bu materyaller kullanılarak yapılan çalı!mada izlenen 

yönteme ili!kin bilgiler verilmi!tir.  

5.1. Materyal 

#nternet üzerinden konumsal veri aktarımı sa"layabilen co"rafi bilgi 

sistemleri destekli bir veri portalinin, güçlü bir veri altyapısına sahip olması 

gerekmektedir. Kurumsal ölçekte i!lemesi dü!ünülen bu !ekilde bir sistemin her 

türlü veri trafi"ini kaldıracak esneklikte tasarlanması önem arz etmektedir. Söz 

konusu büyük çapta bir bilgi portalinde hata ayıklamak oldukça zordur. Bu 

nedenle yazılımların hangi donanımlar üzerinde kullanılaca"ı daha önceden 

dü!ünülmeli, hangi yazılımın çıktısının hangisinin girdisi olarak kullanılaca"ı gibi 

bilgiler bir kâ"ıda aktarılmalı ardından sistem dikkatlice kurulmaya ba!lanmalıdır.  

5.1.1. Sunucu tarafında kurulması gereken yazılımlar 

 Altyapı bilgi sistemi olu!turulması kapsamında yararlanılan ba!lıca 

yazılımlar; 

1. Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 64-Bit #ngilizce 

2. ArcMap ve ArcCatalog 9.3.1 

3. PostgreSQL 8.3 

4. ESRI ArcSDE Enterprise for PostgreSQL 

5. ESRI ArcGIS Server Enterprise 9.3.1 

6. Microsoft Visual Studio 2008 

7. ArcGIS for .NET API 

!eklinde sıralanmaktadır. Bu yazılımların bazıları farklı sunucu bilgisayarlara da 

kurulabilmektedir. Örne"in veri tabanı bir sunucuda, konumsal veri tabanı motoru 

bir di"er sunucuda, harita sunucusu ise ba!ka bir sunucuda kurulu olabilir. Bu 

!ekilde kurulu olan sistemlerde herhangi bir sunucuda bir problemin çıkması tüm 

sistemi negatif etkilememektedir. Bu çalı!mada tek sunucu kullanılmı!tır. Bu 
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sunucu sanal bilgisayar olarak Mac OS yüklü bir ki!isel bilgisayarın üzerine 

kurulmu!tur. 

 

"ekil 5.1. Örnek uygulamada kullanılan yazılımlar 

 Birçok farklı yazılımın bir arada kullanılmasını gerektiren bir veri 

portalinde, tüm yazılımların birbirleri ile ileti!im halinde olması gerekmektedir. 

Bu entegrasyonu sa"lamak için yazılımların kurulması a!amasında her birinin 

ayarları dikkatlice yapılmalı ve yapılan ayarlar bir yere not edilmelidir. Yapılan 

çalı!mada yazılımların kurulum a!amasında yapılan tüm ince ayarlar ayrıntıları ile 

anlatılmakta olup her bir yazılımın çalı!madaki kullanım amacı açıkça 

belirtilmi!tir. 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 64-Bit !ngilizce 

#!letim sistemi seçilirken üzerine kurulacak yazılımların sadece hangi 

platformlarda çalı!tı"ına de"il, platformların hangi sürümleriyle uyumlu 

olduklarına da dikkat edilmelidir. Windows, Linux, Mac OS, Solaris gibi i!letim 

sistemleri üretildikleri ilk güne göre oldukça geli!mi! ve geli!mekte olan 

yazılımlardır. Bu nedenle daha sonraları, kurulmu! olan sistemde program 

uyu!mazlıklarının önüne geçebilmek için yüklenecek her yazılımın kullanım 

kılavuzları tek tek incelenmelidir. Windows Server 2003’ün #ngilizce ve 64 Bit 

Windows 
Server 

2003 x64 

ArcGIS 
Server 
9.3.1 

ArcSDE 

Postgre 
SQL 8.3 
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i!lemcilerle uyumlu olan sürümü çalı!mada kullanılacak tüm yazılımlarla uyumlu 

olarak çalı!abilmektedir dolayısıyla i!letim sistemi olarak seçilmi!tir. 

PostgreSQL 8.3 

 Yapısal Sorgulama Dili (Structural Query Language - SQL), neredeyse 

tüm veri tabanı yazılımları tarafından kabul gören bir sorgulama dilidir. 

PostgreSQL ise günümüzün en güncel ve sık kullanılan açık kaynak kodlu 

ili!kisel veri tabanı (RDBMS) yazılımlarındandır (PostgreSQL 2011). 

 

"ekil 5.2. PostgreSQL açık kaynak kodlu veri tabanı 

#nternet tabanlı Altyapı bilgi sistemindeki tüm konumsal ve tablo verileri 

tutmak için kullanılacaktır. 

ESRI ArcSDE Enterprise 9.3.1 for PostgreSQL 

ArcSDE konumsal veri tabanı motorudur. Temel görevi veri tabanı ile 

internet harita sunucusu arasındaki ba"lantıyı kurmak ve iki tarafın haberle!mesini 

sa"lamaktır. ArcSDE'nin birçok veri tabanı yazılımıyla uyumlu kurulum paketi 

vardır. Bunlar arasında Informix, DB2, Oracle ve Microsoft SQL Server veri 

tabanları bulunmaktadır. Tezde PostgreSQL destekli kurulum tercih edilmi!tir. 

Bunun nedeni en kolay kurulumun bu veri tabanı ile mümkün olması ve yazılımın 

açık kaynak kodlu olmasıdır. ArcSDE’nin herhangi bir ara yüzü yoktur sadece 

Windows üzerinde belirli bir portta çalı!an bir servis açar ve veri ileti!imini bu 

servis üzerinden sa"lar. 

 

 



63 
 

ArcMap ve ArcCatalog 9.3.1 

 

"ekil 5.3. ESRI ArcGIS 

ArcGIS Server’dan a"a sunulacak .MXD uzantılı harita adres dosyalarının 

üretilmesi için ArcCatalog ve ArcMap yazılımlarından yararlanılmı!tır. 

ArcCatalog ile PostgreSQL veri tabanındaki konumsal verilere ArcSDE 

aracılı"ıyla ba"lanarak veri transferi yapmak mümkündür. 

ESRI ArcGIS Server Enterprise 9.3.1 

ArcGIS Server, PostgreSQL veri tabanında tutulan vektör ve raster 

!eklindeki konumsal verilerin, yerel ortamda veya internet ortamında ba!ka 

bilgisayarlara sunulmasını sa"layan yazılımdır. 

Microsoft Visual Studio 2008 

Microsoft Visual Studio 2008 yazılımı ile internet tarayıcısı üzerinde ve 

masaüstünde çalı!an Windows tabanlı yazılımlar üretilebilmektedir. Tarayıcı 

üzerinden çalı!an CBS çalı!malarında yaygın halde kullanılmaktadır. Microsoft 

Visual Studio web tasarımında Active Server Page (ASP) teknolojisinden 

yararlanmaktadır. 

 

"ekil 5.4. Microsoft Visual Studio 2008 
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ArcGIS for .NET API 

ESRI firmasının ArcGIS Server 9.3.1 yazılımı ile sunulan haritaların 

internet üzerinden .NET ile çalı!abilmesini sa"lamak amacıyla üretti"i bu 

uygulama programlama ara yüzü (Application Programming Interface – API), 

internette kolayca bulunabilecek örnek kodlar ile kolayca ö"renilmektedir. Çe!itli 

eklentiler ile ara yüz zenginle!tirilebilmekte ve kurumların ihtiyaçlarına göre 

ki!iselle!tirilebilmektedir. #nternet tabanlı CBS yazılımları geli!tiricilerinin 

yaptıkları i!leri payla!tı"ı ortamlar kullanılarak ba!ka kod örnekleriyle 

kar!ıla!tırmalar rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Xcode 4 

 Xcode 4, Apple firmasının, iOS ve Mac OS i!letim sistemleri ile çalı!an 

cep telefonları, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geli!tiricilerin 

uygulamalar geli!tirebilmesi amacıyla kullanılan yazılımdır. Objective-C ile 

yazılım geli!tirmeye olanak tanır. Apple firmasının internet sitesi üzerinden 

ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Çalı!ması için Intel i!lemiye ve Mac OS Snow 

Leopard i!letim sistemine sahip bir Mac bilgisayara ihtiyaç duymaktadır. Oldukça 

kullanı!lı bir ara yüzü vardır. Bu çalı!mada elektrik dire"i verilerinin tablet 

bilgisayarlar kullanılarak envanterini tutmak amacıyla hazırlanan yazılımı 

geli!tirmek için kullanılmı!tır. 

5.1.2. Altyapı verileri 

Çalı!madaki altyapı verileri el ile ArcMap yazılımda çizilmi!tir. Örnek 

te!kil etmesi amacıyla konumsal ve tablo hipotetik veriler kullanılmı!tır. Altyapı 

bilgi sisteminin kurulum a!amasında Eski!ehir’de bulunan Yeniba"lar 

Mahallesi’ndeki sokakların alt kotlarındaki yeraltı !ebeke sistemleri el ile 

çizilmi!tir. 
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"ekil 5.5. Yeniba"lar Mahallesi altyapı !ebekeleri 

 

"ekil 5.6. Altyapı !ebekelerinin hipotetik konumlandırması 
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5.2. Yöntem 

Çalı!mada yöntem olarak Bulut CBS teknikleri kullanılmı!tır. Bulut CBS, 

herhangi bir masaüstü yazılıma ihtiyaç duymadan yalnızca internete ba"lı bir 

cihaz ile konumsal veri i!lemlerini olanaklı kılan ça"da! bir hizmettir. Bu hizmet 

ile ek ücret gerektiren herhangi bir yazılıma gerek kalmadan, her türlü masaüstü 

ve gezici i!letim sisteminde konumsal sorgulamalar yapılabilmektedir. 

Günümüzde çok yaygın kullanılmayan bu teknoloji, yakın gelecekte verimlili"ini 

ve kapasitesini kanıtlayacak ve büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından 

kullanılacaktır. $ekil 5.7.’de çalı!mada izlenen yöntem görsel biçimde 

belirtilmi!tir. 

Sayısal görüntüleme olanakları arttıkça ve bilgisayarlar daha büyük 

kitlelere yayıldıkça, kâ"ıt üzerinde bulunan görsel ve sözel veriler dijital ortama 

ta!ınmaya ba!lamı!tır. Bu de"i!imin getirdi"i yenilikler sayısızdır. Dijitalle!tirme, 

kâ"ıt tüketimini azaltmasıyla çevre dostu, hızlı üretim nedeniyle vakit kazandıran 

ve birçok verinin hızlıca güncellenmesini sa"ladı"ından dolayı verimli bir 

teknolojik geli!me olarak görülmektedir. 

 Haritalar da günümüzde hızlıca bilgisayar ortamına ta!ınmaktadır. Ancak 

haritalar nispeten büyük baskılar olduklarından, küçük bir ekranda 

görüntülenebilme olana"ı sa"landıktan sonra dijitalle!tirilmeye ba!lamı!lardır. En 

çok kullanılan dijital haritalama yöntemi mozaik (tile-cache) görüntülemedir 

(Haiting 2009). Bu teknik ile tüm haritayı yüklemek yerine yalnızca ihtiyaç 

duyulan alanın görüntüsünü ekrana basmak mümkündür. Google Maps de bu 

!ekilde çalı!maktadır (URL8 2011). 

Bulut CBS’nin bir kısmı olan ve internet tarayıcıları üzerinden hizmet 

veren Web tabanlı haritalar da mozaik tekni"ini kullanmaktadır. Co"rafi bir veri 

tabanında saklanan veriler bir web sayfası ekranında gösterilebilmektedir. 

#nternet, bilgisayarların birbirlerine ba"lı oldukları büyük bir a" sistemi oldu"u 

için veri transferleri zaman almaktadır. Mozaik tekni"i ile sadece istenen bir 

konumun görseli yüklendi"i için görüntüleme hızlı olabilmektedir. 
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"ekil 5.7. Yöntem $eması 
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Bu teknikte harita birden çok ölçekte üretilir ve her bir ölçek mozaiklere 

bölünür. Yakınla!ma ve uzakla!tırma ile ölçek de"i!ir ve karar kılınan ölçekte 

istenen yer seçilir. Seçilen yerin yüklenmesiyle istenen ölçekte istenen konum 

internet üzerinden kullanıcılara gösterilir. 

 

"ekil 5.8. Google Maps’te de kullanılan mozaik tekni"i 

Mozaik tekni"i gezici cihazlarda da çalı!abilecek esnek bir tekniktir. 

Sadece bilgisayar faresiyle de"il dokunmatik ekranlar aracılı"ıyla sadece parmak 

kullanarak haritanın çe!itli kısımlarını incelemek mümkündür. Çoklu dokunmatik 

ekranlar ile çift parma"ın birbirine yakınla!tırılıp uzakla!tırılmasıyla 

yakınla!tırma i!lemleri rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Geleneksel çevrimiçi haritaların yayını; html, javascript, ajax, php gibi 

birçok web yazılım dili ve tekni"inin bütünle!ik kullanımı ile mümkün hale 

gelmektedir. 

Günümüzde CBS çözümleri sunan ticari firmalar, CBS sunucu 

yazılımlarında yayınlanan çevrimiçi harita uygulamalarının daha etkin biçimde 

kullanılması amacıyla API (Application Programming Interface) adı verilen bir 

hizmet sa"lamaktadırlar. Bu sayede, sa"lanan web hizmetlerinin ve betiklerin 
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geli!tiriciler tarafından daha kolay anla!ılması sa"lanmakta ve geli!tiricilere, 

yayınladıkları haritalara yeni interaktif ve görsel özellikler kazandırmalarında 

yardımcı olunmaktadır. API’ler çe!itli programlama dillerinde 

kullanılabilmektedir. Bunların arasında Microsoft Silverlight, .NET, Adobe Flex 

ve Java gibi programlama dilleri mevcuttur. Her bir yazılım platformunun 

sundu"u avantajlar birbirinden farklıdır. Örne"in Adobe Flex daha görsel 

çözümler üretilmesine olanak verirken, Microsoft ürünleri daha hızlı haritalama 

yapmayı sa"lamaktadır. Bu çalı!mada .NET ile çalı!ılmı!tır. 

 

"ekil 5.9. Çoklu dokunmatik ekranların haritalamada kullanımı 

Farklı altyapı kurum ve kurulu!larının ellerindeki verileri tek bir veri 

tabanında toplamanın ve bu verileri ortak veri tabanından servis etmenin 

sa"lanması için veri toplama, veri entegrasyonu ve veri kontrolü gibi ön 

süreçlerden geçilmelidir. Bu i!lemler bir kez yapılmalarına kar!ın tüm sürecin en 

önemli a!amaları olarak sayılabilir. 
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5.2.1. Web tabanlı konumsal veri portali altyapısının kurulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ekil  5.10. Web tabanlı konumsal veri portali altyapısının kurulması 

 

 Web tabanlı konumsal veri portalinin olu!turulması için hem 

istemcinin hem de sunucunun hazırlanması gerekmektedir. Portal internet 

tarayıcıları üzerinden çalı!tı"ı için istemci (sunucuya istek gönderen) 

bilgisayarlara tarayıcı dı!ında özel bir yazılım yüklemek gerekmemektedir. 

#stenilen i!letim sistemi kurulduktan sonra dilenen web tarayıcısı ile portale 

eri!mek mümkündür. Sunucunun yapılandırılması bazı özel yazılımların 

Web tabanlı konumsal veri portali altyapısının kurulması 

#stemci’nin hazırlanması Sunucunun hazırlanması 

#!letim Sistemi 

Veri Tabanı 

Konumsal Veri Tabanı 

CBS Yazılımı Kurulumu 

Tümle!ik Geli!tirme Ortamı 

CBS Yazılımı Sunucu API 

Harita Sunucu Yazılımı 

#!letim Sistemi 

#nternet Tarayıcısı 
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kurulmasıyla mümkün olmaktadır. A!a"ıda sunucuların yapılandırılması ile ilgili 

ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 64-Bit !ngilizce kurulumu 

Microsoft Windows, grafik ara yüzlü bir i!letim sistemidir. Xcode dı!ında 

tezde kullanılan tüm yazılımlar Windows için hazırlanmı!tır, dolayısıyla bu 

i!letim sisteminin kullanılmasının nedeni, kullanılan ço"u yazılımın Windows 

tabanlı olmasıdır. Yazılımın #ngilizce sürümü kurulmalı, bölge ve tarih ayarları ile 

noktalama i!aretlerinin de tümü #ngilizce diline göre ayarlanmalıdır. 

Windows Server 2003 Enterprise 64-Bit i!letim sisteminin kurulumunun 

ardından lisanslaması yapılmalı ve di"er tüm yüklemeler için kurulum 

a!amalarında sorun çıkarmaması için tüm güncelle!tirmeler yüklenmelidir. 

Güncelle!tirmelerin ardından bilgisayar ba!tan ba!latılmalıdır. Ardından 

Yönetimsel Araçlar kısmından “Rol Ekle” ba"lantısıyla Internet Information 

Services (IIS) rolü eklenmelidir. IIS kurulumu yapılırken ArcGIS Server 

yazılımının kurulum kılavuzunda belirtilen tüm gerekli bile!enler i!aretlenmelidir. 

Daha sonraki a!amalarda lazım olaca"ından dolayı bir yönetici kullanıcısı 

tanımlanmalı (Administrator) ve bilgisayar bu kullanıcı ile açılmalıdır. Son olarak 

bilgisayarın ismi kolay yazılabilen bir isimle de"i!tirilmelidir. 

Kurulumun ardından lisanslama yapılmalıdır. Windows 

güncelle!tirilmeleri açılmalı ve tüm güncelle!tirilmeler yapılmalıdır. 

Güncelle!tirmelerin ardından “Yönetimsel Araçlar” bölümünden sunucu 

bilgisayarın bir web sunucusu olarak çalı!masını sa"lamak amacıyla “Application 

Server” rolü eklenmelidir. Bu sayede bilgisayardaki herhangi bir klasörü a"a 

açmak mümkün hale gelmektedir.  

PostgreSQL 8.3 kurulumu 

Kurulum, “Adminpack” ve “plDebugger” modülleri ile birlikte 

yapılmalıdır. Kurulumda varsayılan olarak önerilen “5432” portuna izin verilmeli, 

yeni bir veri tabanı kullanıcısı (postgres) olu!turulmalı ve Türkçe dil deste"i 

(Collation) ile birlikte kurulmalıdır.  
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E"er PostgreSQL ile ArcSDE farklı sunucularda barındırılacaksa 

PostgreSQL içerisindeki “pg_hba.conf” dosyasında bulunan listen_addresses = '*' 

satırında de"i!iklik yapılmalıdır. “*” i!areti konulursa, veri tabanı her internet 

protokoli (IP) adresinden gelen kullanıcılara açık hale getirilmi!tir. Tek bir IP 

adresine izin vermek için “*” i!areti yerine, veri tabanına ba"lanmak isteyen 

sunucunun IP adresi yazılmalıdır (ESRI 2008). 

 

"ekil 5.11. PostgreSQL ek modülleri 

 

"ekil 5.12. PostgreSQL kurulum ayarları 
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ESRI ArcSDE Enterprise 9.3.1 for PostgreSQL kurulumu 

 ArcSDE kurulumunun hemen ardından üst kurulum (post 

installation) kısmı gelmektedir. Üst kurulum, ArcSDE ile veri tabanı arasındaki 

ba"lantıları yapıldı"ı a!amadır. Bu a!amadaki i!lemler ba!lıca; konumsal veri 

tabanı kullanıcı ortamının olu!turulması, veri alanlarının olu!turulması, 

ArcSDE’nin lisanslanması ve ArcSDE servisinin açılmasıdır ($ekil 5.13.). 

 

"ekil 5.13. ArcSDE üst kurulum a!aması 

 Burada PostgreSQL veri tabanı ile ileti!im sa"layabilmek için bir takım 

parametreler belirlenmektedir.  Bunlar arasında veri tabanı ismi, servis adı, port 

numarası ve veri tabanı ismi bulunmaktadır ($ekil 5.14.). 

ArcMap ve ArcCatalog 9.3.1 kurulumu 

ArcCatalog üzerinden “Add Spatial Database Connection” sekmesinin 

($ekil 5.15.) seçilmesiyle beliren diyalogda gerekli bilgiler doldurularak veri 

tabanı ile ba"lantı kurulmalıdır ($ekil 5.16.). 
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"ekil 5.14. "esri_sde" servisinin açılması 

 

"ekil 5.15. ArcCatalog üzerinden ArcSDE ile ba"lantı 

 5151 portu ArcSDE için açılacaktır. 
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"ekil 5.16. ArcCatalog ile ArcSDE servisine ba"lanma 

 

Microsoft Visual Studio 2008 kurulumu 

 Kurulum tüm özellikler ile birlikte (Full) yapılmalıdır. 

 

"ekil 5.17. Microsoft Visual Studio tam paket kurulumu 
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ArcGIS .NET API kurulumu 

ArcGIS .NET API’nin kurulu bir Visual Studio 2005 veya 2008 üzerine 

kurulması gerekmektedir aksi takdirde API düzgün çalı!mayacaktır. #ki yazılım da 

kurulduktan sonra ArcGIS Server kurulumuna geçilebilmektedir. 

 

"ekil 5.18. ESRI ArcGIS .NET API kaynak kodu galerisi 

 

ESRI ArcGIS Server Enterprise 9.3.1 

 Kurulumun do"ru ilerleyebilmesi için yazılımın kuruldu"u i!letim 

sisteminin Windows olması gerekmekte ve do"ru IIS bile!enlerinin yüklenmesi 

gerekmektedir. Kurulumun hemen ardından üst yükleme (post installation) 

programı çalı!acak ve bu program bilgisayara 3 adet farklı kullanıcı ekleyecektir. 

Bunlar; ArcGISWebServices, ArcGIS Server Object Contaioner (ArcGISSOC) ve 

ArcGIS Server Object Manager (ArcGISSOM) kullanıcılarıdır ($ekil 5.19.). 

Kullanıcılar olu!turulduktan sonra ArcGIS Server lisanslanmalıdır. 
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"ekil 5.19. ArcGIS Server kullanıcıları 

 

"ekil 5.20. ArcGIS Server lisanslama 

Kurulumun ardından yetkilendirme i!lemleri yapılmalıdır. Windows’un 

“Bilgisayar Yönetimi” bölümünden kullanıcı grupları kısmına eklenen 

“agsadmin” ve “agsusers” adlı gruplara, “Administrator” kullanıcısı dâhil 

edilmelidir. Ardından “ArcGISSOC” kullanıcısı da “Administrators” grubuna 

dâhil edilmelidir. 

5.2.2. Veri toplama 

 

 

 

 

 

"ekil 5.21. Veri toplama 

Alt yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 

GAZ 

ELEKTR#K SU 

TELEKOM 

Di"er Altyapı $irketleri 



78 
 

 Bina, mahalle ve sokak katmanlarının konum verileri ilgili yerel yönetimin 

varsa CBS biriminden yoksa #mar biriminden temin edilebilir. Bu çalı!madaki 

bina, mahalle ve sokak verileri Eski!ehir Büyük!ehir Belediyesi Co"rafi Bilgi 

Sistemleri Birimi’nden sa"lanmı!tır.  

 

"ekil 5.22. Altyapı Bilgi Sistemi’nde bulunan co"rafi veri katmanları  

 

5.2.3. Konumsal veri entegrasyonu 

Birbirinden farklı altyapı kurumlarından alınacak hali hazır haritaların 

farklı formatlarda olması, hatta henüz dijitalle!tirilmemi! olması olasıdır. Ancak 

aynı veri tabanından harita hizmeti verebilmek için bu farklı haritaların 

entegrasyonunun sa"lanması gerekmektedir. Di"er yandan dijital formattaki 

konum verilerinin projeksiyonları aynı olmalı, ka"ıt haritalar ise taranıp 

sayısalla!tırılmalı ve di"er dijital formatlarla aynı projeksiyon sistemine göre 

rektifiye edilmelidir. Bu çalı!mada veriler hipotetik oldu"undan dolayı veri 

entegrasyonuna gidilmemi!tir. Günümüzde kamu ve özel kurumlarda kullanılan 

en yaygın CBS yazılımları; ESRI ArcGIS, NETCAD, MapInfo, MicroStation vb. 

dir. CAD yazılımlarından ise en çok Autodesk AutoCAD yazılımı 

kullanılmaktadır. Bahsedilen her bir yazılımın dosya formatın farklıdır. Formatlar 

sırasıyla; .SHP, .NCZ, .TAB, .DGN ve .DWG’dir. Yazılımlar kendi tanıdıkları 

dosya formatlarından ba!ka formatları okuyamamaktadırlar. Dolayısıyla veri 

entegrasyonu bu formatlar arasındaki dönü!türmeleri de kapsamalıdır. Örne"in 

Autocad’de yapılmı! projeksiyonu olmayan bir harita verisini ArcGIS’te açmak 

"#$#%%&! '()#%#*! +,-#-%#*! .#/! &%&-0*(-! #01-!+2! (3"&!+242! 0&%&-,"!
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ve kullanmak çok kolay olmamaktadır. Bunun için ilk yapmak gereken .CAD 

uzantılı dosyayı ArcGIS içinden ça"ırmak, ardından konum verisinin 

projeksiyonunu ayarlamaktır. Bu çalı!ma di"er yazılımlar için de geçerlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"ekil 5.23. Konumsal veri entegrasyonu a!amaları 

Günümüzde en güvenilir ve yaygın kullanılan co"rafi veri formatı 

geodatabase’dir. ESRI firmasına ait bu format bir dosya formatı de"ildir. 

Çalı!malarına .SHP uzantılı dosyalarla ba!layan ESRI, daha sonra daha hızlı, 

güvenilir ve yönetimi kolay bir co"rafi veri formatı arayı!ına girmi!tir. Ardından 

geodatabase veri formatını geli!tirmi!lerdir. Bu format içerisinde veri setleri 

(dataset) içerisinde çe!itli özellik sınıfları olu!turularak (feature class) raster ve 

vektör veriler aynı veri tabanında tutulabilmektedir. 

Geodatabase; ki!isel (Personel), dosya (File) ve ArcSDE !eklinde üçe 

ayrılmaktadır (ESRI Blog web sitesi 2010). ArcSDE ile çok sayıda kullanıcının 

aynı co"rafi veri tabanında çalı!ması mümkündür. Ayrıca ArcSDE, uzaktan veri 

eri!imine ve de"i!tirilmesine ve co"rafi verilerin tarihsel olarak kaydına da olanak 

sa"lamaktadır. 

 

Konumsal Veri Entegrasyonu 

Ortak formatın belirlenmesi 

Konum verilerinin ortak formata dönü!türülmesi 

Ortak formattaki verilerin aynı veri seti içine alınması 

Veri setinin ArcSDE aracılı"ıyla veri tabanında saklanması 
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"ekil 5.24. Co"rafi veri formatları 

 

 

"ekil 5.25. Geodatabase 
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5.2.4. Veri kontrolü 

 

 

 

 

 

 

"ekil 5.26. Veri kontrol a!amaları 

Veri entegrasyonu a!amasında kurumlardan alınan konumsal veriler tek 

bir ortak formata dönü!türülmektedir. Fakat bu dönü!üm süresinde bir takım 

uyu!mazlıklar olabilmektedir. Örne"in .CAD formatındaki veriler .SHP dosyasına 

dönü!türülürken yay çizgilerin aktarılmasında problemlerle kar!ıla!ılmaktadır. Bu 

aktarımın düzgün sa"lanması için çizimlerdeki her bir yay !eklinin tekrar çoklu 

çizgi halinde tekrar çizilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla büyük bir co"rafi veri 

tabanından söz ediliyorsa gözden kaçan ufak problemler daha sonraları daha 

büyük problemlere yol açabilir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için 

dönü!türülmemi! formattaki verilerle, standart hale getirilmi! verilerin e!le!tirilip 

kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Konumsal veri yayınlamada internet tabanlı CBS’nin kullanımı gün 

geçtikçe artmaktadır. Ek bir uygulama yüklenmesine gerek duyulmaması, hızlı 

olması ve kolay kullanılabilir olması bu artı!ın nedeni olarak gösterilebilmektedir.  

#nternet tabanlı CBS, basılı haritaların kâ"ıttan masaüstü bilgisayarlara 

ardından internet ortamına aktarılmasıyla ortaya çıkmı! bir terimdir. 

Günümüzdeki en büyük örne"i ise Google Maps’tir. Google Maps sayesinde 

insanlar masaüstü, dizüstü ve avuç içi bilgisayarlarından ve artık telefonlarından 

konumsal sorgulama yapabilmektedirler. Bu sayede kaybolmanın imkânsızla!tı"ı 

günümüzde, internet tabanlı CBS ile yapılacaklar sınırsız denilecek kadar çoktur. 

Veri kontrolü 

Tablo verilerin kontrolü Konumsal verilerin kontrolü 

Yay elemanların çizgile!tirilmesi 
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Bu çalı!mada verileri a"da sunmak için ArcGIS Server yazılımı 

kullanılmı!tır. Ancak piyasada aynı görevleri yapabilen birçok yazılım 

bulunmaktadır. 

5.2.5.Konumsal veri yayınlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ekil 5.27. Harita yayınlama a!amaları 

 #nternet üzerinden harita yayınlamak için sunucu bilgisayarlar üzerine 

kurulması gereken harita sunucu yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. $ekil 

5.27.’de aktarıldı"ı üzere bu yazılımlar açık kaynaklı veya ticari olabilmektedir. 

Açık kaynaklı yazılımlardan en bilineni Geoserver’dır. Java programlama dili ile 

geli!tirilmi! bu yazılım ile farklı i!letim sistemleri yüklü sunucularda a" üzerinden 

harita hizmeti sa"lanabilmektedir. Tasarım ve kullanı!lılık açısından çok fazla 

geli!mi! olmadı"ı için bu tezde açık kaynak kodlu harita sunucu yazılımı 

kullanılmamı!tır. Ticari bir yazılımdan yararlanılmı!tır. 

 

Harita yayınlama 

Açık kaynak  yazılımlar ile Ticari yazılımlar ile 

Veri tabanı konfigürasyonlarının yapılması 

Veri tabanı ba"lantısının yapılması 

Web servisinin açılması 

Periyodik sunucu bakımlarının yapılması 
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5.2.6. Eski$ehir Altyapı Bilgi Sistemi(ESABS)’nin olu$turulması 

Sunucu Çözümleri 

 #nternet üzerinden dünyadaki tüm bilgisayarların ba"lanabilece"i bir 

sistem için bu servisi sa"layan internete ba"lı bir bilgisayar gerekmektedir. Bu 

bilgisayar sürekli açık olmalı ve yo"un veri akı!ını kaldırabilen hızlı internet 

ba"lantısına sahip olmalıdır. Bu gibi özelliklerin birle!ti"i özel bilgisayarlara 

sunucu bilgisayar (server) denilmektedir. Sunucu bilgisayarlar sürekli açık 

bulunduklarından dolayı ısınmakta, bu durum da makinenin performansında 

dü!ü!e neden olmaktadır. Isınma problemini önlemek amacıyla sunucunun 

bulundu"u oda sürekli so"utulmalıdır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ekil 5.28. ESABS bile!enleri 

ESABS 

Yüksek hızlı ve sürekli  internet 

Sunucu gereksinimleri Yazılım gereksinimleri 

Sunucu #!letim sistemi 

Veri tabanı 

Konumsal veri tabanı motoru 

Profesyonel CBS yazılımı 

Harita sunucu yazılımı 

Yazılım geli!tirme ortamı 

API 

So"uk ortam 
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 Sunucu bilgisayarlara yüklenecek yazılımlar da sürekli açık kalmaya ve 

hızlı veri transferine göre özelle!tirilmi! olmalıdır. #!letim sistemlerinin sunucu 

bilgisayarlar için özel olarak geli!tirilen sürümleri kullanılmalıdır. Bu örnekte 

Windows Server 2003 64-Bit kullanılmı!tır. #!letim sistemi üzerine ise harita 

sunucu yazılımı olan ArcGIS Server yüklenmi!tir. Yükleme i!leminden sonra 

yapılacaklar a!a"ıda anlatıldı"ı gibidir. 

ArcGIS Server'ın yönetim paneline, Ba!lat menüsüne kurulumun ardından 

yerle!tirilen “ArcGIS Server Manager” kısa yolundan ula!ılmaktadır. Burada 

harita sunucusunun ayarları yapılmaktadır. “Publish a new map” ba"lantısı ile 

bilgisayarda, içerisinde çalı!an bir .MXD dosyası bulunan ve payla!ılmı! olan bir 

klasör gösterilir ve içerisindeki .MXD harita bilgi dosyası internete veya yerel 

ortama sunulabilir. 

 

"ekil 5.29. ArcGIS Server Manager ekranı 

Bunu yapmak için ilk önce verilerin ArcCatalog programı ile ArcSDE’nin 

kurulumunda açılan “esri_sde” servisi üzerinden veri tabanına atılması 

gerekmektedir. Konumsal verilerin aktarımı tamamlandıktan sonra ArcMap ile 

bo! bir .MXD dosyası açılıp “Add Data” butonuyla veri tabanına atılan veriler bu 

dosyaya ça"rılır ve kayıt yapılır. Ardından .MXD dosyası ArcGIS Server ile 

sunulmaya hazırdır. 
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 ArcGIS Server Manager’a giri! yapılır, “Services” ba"lantısının altında 

bulunan “Manage GIS Services” kısmından “Publish a GIS Source” ba"lantısına 

tıklanır. Buradaki ekrandan payla!tırılmı! klasörler arasından içerisinde 

hazırlanmı! olan .MXD dosyasının bulundu"u klasör seçilir ve .mxd dosyası 

tıklanıp OK butonuna basılır. Ardından istenen de"i!iklikler yapılır ve harita 

servisi açılmı!tır. “Tasks” bölümünde editör (düzenleyici), query (sorgulama), 

find address (adres arama) gibi seçenekler iste"e ba"lı olarak seçilebilmektedir. 

Örnek çalı!mada harita servis ara yüzü ba!tan yazılaca"ından tüm eklentiler 

(düzenleyici, yazıcı, sorgulayıcı gibi) Visual Studio üzerinden eklenecektir. Bu 

nedenle, veri giri!, silme ve güncelleme i!lemleri yapılaca"ından dolayı 

düzenleyicinin çalı!abilmesi için bir takım ayarlar yapılmalıdır. ArcSDE 

üzerinden sunulan veriler versiyonlanmalı, ardından ArcGIS Server üzerinden 

yayınlanan haritanın “Non-Pooled” özelli"i i!aretlenmeli ve harita sunucusu 

tekrar ba!latılmalıdır. Açılan harita servislerine <sunucu 

adresi>/arcgis/rest/services adresinden ula!ılabilmektedir.  

Yetkilendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 
"ekil 5.30. Yetkilendirme 

Kurumsal ölçekte i!lemesi planlanan bir bilgi sisteminin en önemli kısmı 

verilerin do"rulu"udur. Bilgi sistemi ne kadar özenli tasarlanırsa tasarlansın yanlı! 

tek bir verinin tespiti, istenmeyen büyük sonuçlara neden olabilmektedir. Bu 

Yetkilendirme 

Vatanda! yetkileri 

Kurum yetkileri 

GAZ 

ELEKTR#K 

TELEKOM 

Di"er Altyapı $irketleri SU 
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noktada verilerin uzman ki!iler tarafından girilmesi ya da kontrol edilmesi ve 

kurumda görev alan çalı!anların konumsal veri tabanına olan eri!im haklarının 

kontrol edildi"i bir mekanizmadan söz etmek gerekmektedir.  

 

"ekil 5.31. Yetki alanı uyarısı (Erdu"an ve ark. 2010) 

Bir bilgi sisteminde belirli kullanıcıların belirli verilere ula!ıp di"er 

verilere ula!amamasının sa"landı"ı ortama yetkilendirme denilmektedir. 

Yetkilendirme sayesinde uzman olmayan ki!iler belirli verileri yalnızca 

görebilirken (read-only), uzman elemanlara düzenleme yetkisi (read-write) 

verilebilmektedir. Bu sayede yanlı! veri giri!i, silimi ve güncelle!tirmesinin önüne 

geçilmi! olunmaktadır. 

Konumsal veri entegrasyonunun sa"lanaca"ı bir altyapı bilgi sistemi 

projesinde yetkilendirme önem kazanmaktadır. Farklı kurumlar birbirlerinin 

konumsal verilerine eri!ebilmeli ancak de"i!tirememelidir. Bu yapıyı sa"lamak 

için kurumlardaki yetkililere kullanıcı hesapları açılmalı ardından bu kullanıcılara 

yetkilendirmeler yapılmalıdır. Her bir kullanıcı yalnızca dâhil oldu"u kurumun 

verilerini de"i!tirme yetkisine sahip olmalıdır. 

Kullanıcı izi (log) takibi 

Verilerin güvenli"i açısından kullanıcıların haklarının tanımlanabilmesinin 

yanı sıra, veri tabanında yapılan de"i!ikliklerle ilgili sınırsız kullanıcı izi ve 

tarihçe tutulması gerekmektedir. Grafik ya da sözel bir veri de"i!tirildi"inde 
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sistem otomatik olarak bu de"i!ikli"i tarihçe tablosuna aktarmalı ve güncellenen 

katman üzerinde de"i!ikli"in kimin tarafından, hangi tarihte yapıldı"ına dair 

bilgiyi (kullanıcı izi) ilgili sütuna yazmalıdır (Erdu"an ve ark. 2010). 

 

 

 

 

 

"ekil 5.32. Kullanıcı izleri 

Veri tabanında yapılan de"i!ikliklere ili!kin tarihçe tutulması yalnızca veri 

güvenli"i açısından de"il, de"i!ikliklerin irdelenmesi, analiz ve planlama 

açısından da önem arz etmektedir. 

CBS topolojisi 

Halkın eri!ebildi"i ve aktif olarak kullanımına açılan konumsal bir veri 

portalinde barındırılan veriler, olabildi"ince gerçe"i yansıtmalıdır. Henüz veri 

giri!i a!amasında, veri do"rulu"unu sa"lamak için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Konumsal verilerin birbirleriyle olan ili!kilerini kontrol eden ve bu kontrol 

sonucunda tespit edilen hataları kullanıcıya sunan bir sistem aracılı"ıyla yanlı! 

veri giri!inin önüne geçilebilmektedir. Topoloji kuralları atayarak nokta, çizgi ve 

poligon verilerin birbirleriyle konumsal ili!kilerini kontrol etmek mümkündür. 

Topoloji, varlıkların boyutlarından çok birbirleriyle olan konumsal 

ili!kileri ile ilgilenen bir matematik dalı olarak tarif edilmi!tir. Topoloji !ekillerin 

büyüklük ve biçim özellikleri ile de"il,  !ekil bozulmaları kar!ısında de"i!meden 

kalan özellikleri ile ilgilenir. Dolayısıyla bir topolojik dönü!ümde konumsal 

ili!kilerin ve ba"lantıların korunması esastır (Kara! 2007). Yapılan çalı!mada 

kullanılan topoloji kuralları sıralanmı!tır. 

 

Kullanıcı izleri (log) 

Tarih 

Yapılan tüm i!lemler 
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! Bina poligonları kesi!memeli, 

! Bina poligonları aralarında bo!luklar olmamalı, 

! Binalar poligonları, mahalle poligonları tarafından kapsanmalı, 

! Elektrik hat çizgileri Sokak poligonlarının içerisinde olmalı, 

! Telekom hat çizgileri Sokak poligonlarının içerisinde olmalı, 

! Atık su ve içme suyu hat çizgileri Sokak poligonlarının içerisinde 

bulunmalı, 

! Gaz hat çizgileri Sokak poligonlarının içerisinde bulunmalıdır. 

Versiyonlama 

Co"rafi bilgi sistemlerinin kurumsal ölçekte kullanıldı"ı ortamlarda 

konum verilerinin saklandı"ı veri tabanına ço"unlukla birden fazla kullanıcı 

eri!mektedir. Versiyonlama, co"rafi veri tabanlarında çoklu kullanıcıların (multi-

user) e! zamanlı konumsal veri düzenlemesini sa"layan mekanizmadır. 

Konumsal veri tabanındaki verilerin, çoklu kullanıcı tarafından 

de"i!tirilmesi iki farklı !ekilde gerçekle!tirilmektedir. Bunlardan birincisi 

kilitlemedir. Örne"in bir kullanıcı konumsal bir veriyi düzenlemeye ba!ladı"ı 

anda veri tabanına kayıt kilitlenmekte ve söz konusu veri di"er kullanıcılar 

tarafından de"i!tirilememektedir. Kilitleme esnasında aynı verinin birden fazla 

ki!i tarafından de"i!tirilmesine izin verilmemektedir.  

Bir di"er yöntem ise e!zamanlı eri!imdir. E!zamanlı eri!ime açılan veriler 

aynı anda birden fazla kullanıcının eri!imine açıktır. Bu durumda herhangi bir 

kullanıcı verilerde de"i!iklik yapmak (silme, ekleme, öznitelik girme, ta!ıma, 

!ekil de"i!tirme) istedi"i zaman, aynı veri ile çalı!an ba!ka bir kullanıcının 

düzenleme sürecini tamamlamasını beklemesine gerek yoktur. Ancak bu durumda 

da çakı!malar meydana gelebilmektedir. 
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1. Düzenleyici     2. Düzenleyici   

 

 

 

"ekil 5.33. Versiyonlama 

Çakı!malar aynı tabakadaki bir özelli"in (feature) aynı anda birden çok 

kullanıcı tarafından de"i!tirilmesi esnasında meydana çıkmaktadır.  

 

"ekil 5.34. Çakı!ma durumu 

Her co"rafi veri tabanının bir durumu (State) vardır. Buna Default 

(Varsayılan) versiyon denir. Default versiyon her zaman mevcuttur ve 

silinememektedir. Bu Kök (Root) versiyondur ve co"rafi veri tabanının di"er 

versiyonlarının atasıdır. Default versiyon genellikle di"er versiyonlardaki 

de"i!iklikleri içerecek !ekilde düzenlenmekte ve güncellenmektedir. Veri 

Varsayılan 

(Aile) 

Proje 1 

(Çocuk) 

Proje 2 

(Çocuk) 
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tabanının ilk durumu “sıfır” olarak adlandırılır. Versiyonlama default durumdan 

ba!lar. Durum de"i!ikli"i sadece veri silme, veri ekleme ve veri de"i!tirme 

i!lemleri ile gerçekle!ebilir. Herhangi bir kayıtta bu 3 güncelleme i!lemi 

yapıldı"ında veri tabanı “sıfır” durumundan çıkar. Gerçekle!tirilen her bir 

düzenleme operasyonu, yeni bir veri tabanı durumu yaratır.  

! Her de"i!iklikten sonra bir durum ID’si yaratılır, 

! Co"rafi veri tabanındaki veri setleri düzenlendikçe durum ID’leri sırayla 

artar, 

! Her bir durum kayıtlı tutulur. 

Birden fazla operatörün veri üzerinde düzenleme yapaca"ı durumlarda, her 

operatör için yeni bir versiyon yaratılır. 

! Ba!langıç durumunda her biri varsayılan(default) kabul edilir, 

! Her bir operatörün yaptı"ı düzenlemeler için ayrı ayrı durum ID’si verilir, 

! Bu yapıya durum a"aç diyagramı (state tree diagram) adı verilir. 

Uzla!ma, iki versiyondaki de"i!ikliklerin birle!tirilmesi i!leminin bir 

adımıdır. Bu süreçte, farklı versiyonlarda yapılan güncellemeler çakı!mıyor ise 

birle!tirilerek yeni bir versiyon olu!turulabilir. #ki farklı uzla!ma süreci söz 

konusudur: 

1. Bilinçsiz (Implicit) uzla!ma 

2. Bilinçli (Explicit) uzla!ma 

Bilinçsiz uzla!ma: Her iki operatöründe güncellemelerinin uygun kabul edilip 

birle!tirilmesine izin verilir. Bu uzla!ma biçiminde mantıksal hatalar göz ardı 

edildi"i için, mantıksız sonuçların ortaya çıkma riski vardır. 

Bilinçli uzla!ma: Bu uzla!ma biçiminde, güncellemeler bir otorite tarafından 

kontrol edilmektedir. 
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Pratikte çakı!ma durumu ile çok sık kar!ıla!ılmaz. Çünkü i! akı!ları 

genellikle farklı versiyonların, lokasyon olarak haritaların farklı bölgelerinde 

olu!turulması üzerine planlanır. Dolayısıyla operatörlere verilen i! tanımlarının 

aynı objelerin güncellenmesi üzerine olmaması beklenir. Küçük bir ihtimalle de 

olsa, farklı versiyonlarda aynı objelerin güncellenmesi (ekleme, silme, de"i!tirme) 

durumunda çakı!ma olu!abilir. Çakı!ma oldu"u durumlarda ise, yetkilinin çakı!an 

versiyonlardan istedi"ini seçerek ya da o versiyonları baz alarak, yeni bir versiyon 

yaratarak onaylaması ile çakı!ma problemi çözülür ve veri tabanı tekrar “0” 

durumuna getirilir. 

Veri güvenli#i 

Kurumsal ölçekte planlanan bir bilgi sisteminin dı! tehditlere kar!ı 

korunması oldukça büyük önem arz etmektedir. Kurumlar içinde bulundukları 

rekabet ortamında, aynı çatı altında üretilen bilgilerin ve kuruma özel verilerin 

saklı tutulması konusunda hassas yapılardır. Önemsiz gibi gözüken verilerin 

dı!arıya sızması çok büyük mali kayıplara yol açabilmektedir. Bilgisayar 

korsanlarının 1995’te kurumlara verdikleri toplam zarar 800 milyon Amerikan 

Doları’nı a!mı!tır (Milunovic 1997). Veri güvenli"inin sa"lanması sadece 

kurumsal gizlilik için de"il, verilerin yetkili olmayan ki!iler tarafından yanlı!lıkla 

veya bilerek de"i!tirilmesini önlemek için de gerekli bir uygulamadır. Veri 

güvenli"i günümüzde bir meslek haline gelmi!tir ve bu konuda hizmet veren 

birçok !irket bulunmaktadır. Çok spesifik bir konu olmakla birlikte sürekli evrilen 

çözümlere gereksinim duymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

"ekil 5.35. Veri güvenli"i basamakları 

Veri güvenli"i 

#stemci 

Sunucu 

A" güvenli"i 
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!stemci Güvenli#i 

#stemci denilen kullanıcı tarafındaki masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar, 

kurum içi bili!im güvenli"inin en hassas katmanıdır. Yapılan saldırıların büyük 

bir kısmı bu noktalardan gelir ve kontrol edilmesi çok güçtür. Özellikle internetin 

yaygınla!ması ve farklı yazılımların kontrolsüz !ekilde ço"altılıp da"ıtılması 

riskleri daha da arttırmı!tır. 

#stemci güvenli"inin sa"lanması için kurumsal anti virüs uygulamaları tek 

ba!ına yeterli de"ildir. Sunucu/istemci (client) ili!kilerinin ve kullanıcı haklarının, 

belirgin bir güvenlik politikasıyla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

#stemci güvenli"ini sa"lamak amacıyla güncel bir anti virüs yazılım 

!irketiyle anla!ılmalı ve tüm yazılımlar bilgisayarlara kurulmalıdır. Anti virüs 

yazılımları sürekli güncel tutulmalıdır. 

Sunucu Güvenli#i 

Sunucular, sistemlerdeki kritik görevleri dolayısıyla güvenlik önceli"i olan 

cihazlardır. Pek çok sunucu, kurum için hayati de"eri olan verileri barındırır. 

#stemci tarafında olası güvenlik sıkıntıları, yalnızca problemli istemcide sorunlara 

neden olurken; sunucudaki güvenlik problemleri tüm sistemin etkilenmesine 

neden olabilir. Bu gibi sıkıntıların önüne geçmek; sistemi bilen ve bili!im 

güvenli"i e"itimini almı! bir ekiple birlikte çalı!makla mümkün olabilmektedir. 

A# Güvenli#i 

A" teknolojilerindeki geli!me ve yaygınla!ma beraberinde yeni güvenlik 

gereksinimleri ortaya çıkarmı!tır. Kurumlar yerel a"larını geni! a"a ve internete 

açtıklarında, pek çok tehlikeye de kapı açmı! bulunmaktadırlar. Teknolojinin 

imkânlarından tamamen yararlanmak isteyen bir kurum, geni! alan a" 

ba"lantılarından ve internet eri!iminden vazgeçemeyece"i için gerekli güvenlik 

önlemlerini de almalıdır. Dı!arıdan gelen tehlikelerin yanı sıra içeriden kuruma 

yapılan saldıralar da a" güvenlik sistemleri sayesinde çözülebilir. A" trafi"inin 

izlenmesinden ba!layan bu çözümler, tüm a" trafi"inin kontrolüne ve 

raporlamasına kadar uzanmaktadır.  
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A" güvenli"ini sa"lamak için sık kullanılan araçlar Ate! Duvarları 

(Firewall)’dır. A"a ba"lı her bilgisayarın bir kimli"i bulunmaktadır. Bu kimli"e 

#nternet Protokolü (IP) denilmektedir. Bilgisayarlar arasında veri ileti!iminin 

sa"lanmasını sa"layan IP adresleri, 255.255.255.255 !eklinde dört adet 0’dan 

255’e kadar sayıların olu!turdukları dizi ile gösterilir. Windows i!letim sisteminde 

bilgisayarın IP adresini ö"renmek için komut satırına “ipconfig” yazmak yeterlidir 

($ekil 5.36.). 

Portlar ise bilgisayarların bir nevi a"a açılan kapılarıdır. IP adresleri 

üzerinden veri alı!veri!inin sa"lanmasını sa"layan bu açık kapılar bilgisayar 

korsanlarının bir bilgisayara a" üzerinden girebilmesinin en kolay yollarından 

birisidir. Ate! duvarları tam da bu noktada devreye girmektedir. Sadece gerekli 

portların açık kalmasını ve bu portların kontrolünü sa"layan Ate! Duvarları, olası 

saldırılara kar!ı alınabilecek en gerekli önlemlerin ba!ında gelmektedir. 

 

"ekil 5.36. Windows'ta, alınan IP adresini ö"renmek 

 Veri güvenli"i sadece yazılım odaklı de"il fiziki önlemlerini de kapsayan 

önemli bir konudur. Alınan önlemlerin arasında güvenlik elemanları ve 

sunucuların bulundu"u odaların kapılarını kilitli tutmak da yer almalıdır. 
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Ara yüz tasarımı 

Gaz, Telekom, elektrik ve su idareleri tarafından kullanılacak altyapı bilgi 

sisteminin, her kurum tarafından kolay anla!ılır ve kullanılabilir bir ara yüze sahip 

olması gereklidir. Sistem tarayıcı üzerinden çalı!aca"ı için web yazılım dillerinin 

sık tercih edilenlerinden biri olan ASP teknolojisinden yararlanılmı!tır. Ara yüzü 

geli!tirmek için, Microsoft Visual Studio 2008 yazılımı, harita sunucusuyla 

ba"lantı kurmak için ise ArcGIS for .NET API ara yazılımı kullanılmı!tır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ekil 5.37. Farklı istemciler için ara yüz tasarlanması 

 

 Siteye kurumlardan gelecek kullanıcıların sadece kendi kurumlarının 

verilerini de"i!tirme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Fakat kullanıcılar ve 

vatanda!lar her kurumun konumsal verisine ula!abilmelidir.  

 

 

Ara yüz tasarımı 

Varsayılan ara yüz 

Kurum ara yüzleri 

GAZ 

ELEKTR#K 

TELEKOM 

Di"er Altyapı $irketleri SU 

Mobil cihaz ara yüzleri 
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GCBS çözümleri: Elektrik dire#i envanter uygulaması 

 Kurumsal CBS’nin önemli bir aya"ı da mobil sistemlerdir. Mobil cihazlar 

arasında el GPS’leri, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ekil 5.38. Kurumsal CBS'de kullanılan mobil cihazlar 

 

El GPS cihazları bulunulan noktanın enlem ve boylam koordinatlarını 

bulmada yardımcı olurken akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar veri toplama, 

veri sorgulama, veri tabanına uzak ba"lantı kurma gibi profesyonel i!lemleri 

gerçekle!tirebilmektedir. Çalı!mada gezici istemci cihazlara örnek olması 

amacıyla tablet bilgisayar olarak iPad, akıllı telefon olarak ise iPhone ile 

çalı!ılmı!tır. Bu cihazlara ara yüz geli!tirmek için ise Apple Xcode 4 yazılımından 

yararlanılmı!tır. 

Elektrik dire"i envanter uygulamasında sahada veri toplamada web tabanlı 

doküman payla!ımı uygulamalarından yararlanılmı!tır. Çalı!mada elektrik dire"i 

konum ve tablo verileri sahada tablet bilgisayar ile toplanmı! ve anında Google 

Docs üzerinden yayınlanmı!tır. Kablosuz internet ba"lantısının olmadı"ı 

durumlarda verileri cihazın kendi hafızasında depolayan yazılım, 3G veya 

kablosuz a" alanlarıına girildi"inde, barındırdı"ı verileri arka planda Google 

Dökümanlar’a depolamaktadır. 

Mobil cihazlar 

El GPS’leri 

Akıllı telefonlar 

Tablet bilgisayarlar 
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 $ekil 5.39’da gezici cihaz üzerinde çalı!an yazılımın ekran görüntüsü 

bulunmaktadır. Arka plandaki harita Google Haritalar servisinden ücretsiz 

sa"lanmaktadır.  Bu harita yakınla!tırıp uzakla!tırılarak ve dört yöne kaydırılarak, 

elektrik dire"inin bulundu"u veya bulunması gereken konum ayarlanabilmektedir. 

Ardından envanter bilgileri girilebilmektedir. Envanter alanlarını doldurduktan 

sonra tablonun altındaki kaydet dü"mesine basılarak veriler cihazın hafızasına 

kaydedilmektedir. Veri toplama süreci bittikten sonra internet ba"lantısının 

oldu"undan emin olunarak yukarıdaki araç çubu"unda bulunan gönder dü"mesine 

basılmak suretiyle  veriler Google Dökümanlar tablosu olarak anında kayıt olur ve 

e! zamanlı olarak direklerin konumları harita üzerinde gösterilir. 

  

"ekil 5.39. Elektrik dire"i veri toplama uygulaması 
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"ekil 5.40. Google Dökümanlar üzerinde veri toplama 

 Bu !ekilde çalı!an bir sistemin faydaları a!a"ıdaki gibi 

sıralanabilmektedir. 

! Herhangi bir ücretli CBS uygulaması kullanılmamaktadır. 

! Sunucu kiralamak, sunucu barındırmak veya sunucu bakımı gibi zahmetli 

u"ra!lar ortadan kalkmaktadır. 

! Olu!turulan dökümanlar XLS, PDF, DOC, TXT gibi çok kullanılan dosya 

formatlarına anında dönü!türülebilmektedir. 

! Kurum içi çalı!anlar ile hızlı dosya payla!ımı yapılabilmektedir. Bu 

payla!ım dâhilinde gerekli düzenleme ve görüntüleme izinleri 

verilebilmektedir. #stendi"i takdirde olu!turulan tablolar tüm dünyaya 

açılabilmektedir. 
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6. ARA"TIRMA BULGULARI 

Co"rafi bilgi teknolojilerinin hızlı geli!imi, yakın gelecekte ulusal veya 

daha büyük çaplı co"rafi veri tabanları hazırlanaca"ını i!aret etmektedir. CBS 

alanındaki hızlı geli!meler göz önüne alındı"ında bu teknolojinin olanaklarından 

faydalanmayan kurum ve kurulu!lar ça"da!lık yolunda çok yol kat 

edemeyeceklerdir. Dünya üzerindeki toplam verilerin tamamına yakınının 

konumsal özellik ta!ıdı"ı dü!ünüldü"ünde bu verileri payla!manın kazandıraca"ı 

avantajlar sayısızdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin veya kurulu!ların 

hazırlayacakları konumsal bilgi sistemleri, ileride geli!tirilecek bir ulusal co"rafi 

veri tabanına kolayca entegre olacak !ekilde tasarlanmalıdır. Çalı!mada izlenen 

yöntem sonucunda olu!turulan sistemin ara!tırma bulguları yöntemin ba!lıkları 

altında toplanmı! ve a!a"ıda sıralanmı!tır. 

6.1. Web tabanlı konumsal veri portali altyapısı bulguları 

 #nternet üzerinden dinamik !ekilde i!leyebilen, kullanıcının yaptı"ı 

öznitelik ve konum de"i!ikliklerini anında veri tabanına yazan yazılım, 

günümüzde yaygın !ekilde kullanılan yazılımların bir arada kullanılmasının bir 

ürünüdür. Dolayısıyla kurulacak bu gibi sistemler ça"ın getirdi"i yeniliklere 

uygun hale getirilmeli ve güncel tutulmalıdır. #lerleyen tarayıcı teknolojisi 

günümüze kadar oldukça yaygınla!mı! Flash teknolojisini geride bırakacak yeni 

bir dil olan HTML5 olanaklarını desteklemeye ba!lamı!tır. Adobe firmasına ait 

Flash, gerek i!lemciyi çok yorması gerekse ayrı tarayıcı eklentilerine ihtiyaç 

duyması gibi nedenlerle popülerli"ini yitirmeye ba!lamı!tır. Bu nedenle aynı 

i!levleri görebilen HTML5, Hyper Text Markup Language (HTML)’in bir devamı 

niteli"inde, web dünyasına hızlı bir giri! yapmı!tır. Dolayısıyla gelecekte 

geli!tirilecek web tabanlı CBS uygulamalarında da HTML5 teknolojisinden 

büyük ölçüde yararlanılaca"ı öngörülmektedir. 

 #nternet tabanlı CBS, bu konuda uzmanla!mı! teknik elemanlara ihtiyaç 

duyacaktır. Sadece temel CBS e"itimi almı! bireyler geli!tirilmesi planlanan bir 

internet CBS uygulaması için yetersiz kalabilir. Bu nedenle CBS e"itimi veren 

kurumların #nternet CBS konusunun özel olarak e"itimini veren çalı!malar 
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yürütmelidir. Zira yakın zamanda internet tabanlı CBS teknolojileri bilgisine sahip 

teknik eleman ihtiyacı oldukça artacaktır. 

Ayrıca bu gibi veri portalleri olası do"al afetlere kar!ı dayanıklı 

yapılmalıdır. Tüm sistemin bir yede"inin sunucudan farklı ve uzak bir konumda 

anlık olarak alınması ve güvenli"inin sa"lanması gerekmektedir. Disaster 

Recovery adı verilen bu yedekleme sistemi ile ana sunucuda meydana gelen 

herhangi bir hasar veya ileti!imsizlik durumunda ikiz olan sisteme direk geçi! 

yapılarak olası veri kayıplarının ve sistem göçmelerinin önüne geçilebilmektedir. 

Çalı!mada açık kaynaklı veri tabanı çözümlerinden yararlanılmı!tır. Açık 

kaynak kodlu yazılımlar geli!tiricilere oldukça yarar sa"lamaktadır ancak her 

zaman geli!me içerisinde olan bir yapı oldu"undan sistemin bazı kısımlarında 

yetersiz kalabilmektedir. Örne"in bu çalı!mada yetkilendirme kısmında yetersiz 

kalmı!tır. Domain üzerinden kullanıcı yetkilendirmesine henüz izin vermeyen 

PostgreSQL veri tabanı, bu çalı!ma için uygun olmasına kar!ın, hayata geçirilecek 

gerçek bir altyapı bilgi sistemi için yetersiz kalacaktır. Bu durumda Oracle, 

Microsoft SQL Server gibi profesyonel ili!kisel veri tabanlarına ba!vurulabilir. 

6.2. Veri toplama bulguları 

 Çalı!mada mahalle ve sokak verileri daha önce de bahsi geçti"i üzere 

Eski!ehir Büyük!ehir Belediyesi CBS Birimi’nden temin edilmi!tir. Gaz, 

kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve Telekom verileri ise hipotetik olarak 

üretilmi!tir.  

Gerçek bir sistem olu!turulması planlandı"ında bu veriler elbette ki gerçek 

kurumlardan temin edilmelidir. Yeraltı tesisatlarının konum verilerini 

kurumlardan almanın bir alternatifi de tüm sokak ve caddelerin alt kotlarını 

tarayabilen yer radarı teknolojisinden yararlanmaktır. 

Yer radarı ile yeryüzünden hasarsız bir !ekilde yeraltındaki tesisat 

yapılandırmasını görebilmek mümkündür. Radyo dalgalarının geri yansıtılması 

prensibiyle çalı!an yer radarı, veri toplama konusunda sunulan di"er alternatif 

olarak gösterilebilir. 
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"ekil 6.1. Yer radarı (URL17) 

Alınan veriler farklı formatta olaca"ından bu çalı!mada da bahsedilen bir 

entegrasyon sürecinden geçirilmelidir. Veriler tek bir formata getirildikten 

do"ruluk testinden geçirilmeli ve son olarak internet üzerinden yayınlanmaya 

hazır hale getirilmelidir. 

6.3. Konumsal veri entegrasyonu bulguları 

 Kurumlardan toplanan veriler farklı formatta olabilir. Örne"in bir kurum 

CBS çözümleri ile çalı!ırken bir di"eri CAD çözümlerini benimsemi!tir. Söz 

konusu birden fazla formattaki verilerin aynı formata çevrilmesi ise bu durumda 

ilk önce ortak formata karar verilmeli ardından dönü!türme i!lemleri yapılmalıdır.  

 Dönü!türme i!lemleri sırasından en büyük problem CAD çizimlerinden 

projeksiyonlu çizimlere dönü!üm sırasından ya!anan bir problemdir. Bu dönü!üm 

esnasında yay elemanları gibi dairesel elemanlar CBS ortamına aktarılırken 
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tanınmamaktadır. Bu problemin çözümü için her bir yay elemanı çoklu çizgi 

olarak yeniden çizilmeli ya da bu i!levi yapabilen ara yazılımlardan 

yararlanılmalıdır. 

6.5.Konumsal veri yayınlama bulguları 

 Çalı!mada harita verilerini internet üzerinden yayınlamak için ESRI 

firmasının ArcGIS Server 9.3.1 yazılımından yararlanılmı!tır. Ancak ArcGIS 

Server yazılımının yaptı"ı i!lemlerin aynısını yapabilen yazılımların sayısı az 

de"ildir. Bunların yanında Geoserver ve MapServer gibi açık kaynak kodlu harita 

yayınlama yazılımları da mevcuttur. Açık kaynak her geçen gün büyümekte olan 

bir e"ilimdir. Açık kaynak kodlu yazılımlar ücretsiz, de"i!tirilebilir ve 

lisanslanabilir yazılımlardır. Bu özellikleri ile de"i!meye ve geli!meye uygun, 

yenilikçi ve ça"da! çözümler sunmaktadır. Bu çalı!mada uygulanan tüm 

yöntemler günümüz açık kaynak kodlu harita yazılımları ile de 

geli!tirilebilmektedir. Kullanılan veri tabanı PostgreSQL de açık kaynaklıdır. 

Ücretli yazılımlar günümüzde kolay kullanıcı ara yüzü ve çoklu format deste"i 

gibi özellikler ile öne çıksa da açık kaynak kodlu yazılımlar yakın gelecekte bu 

deste"i sunabilir hale gelecektir. 

 Sadece altyapı kurum ve kurulu!larının de"il, sıradan vatanda!ların da 

yararlanabilece"i söz konusu alt yapı bilgi sisteminde ara yüz tasarımı da 

önemlidir. Yapılan çalı!mada .NET yazılım dili kullanılmı!tır. Hazır birçok aracın 

içinde oldu"u API sayesinde de grafiklerde ve kod betik (script)’lerinde de"i!iklik 

yapılamamı!tır. Ancak Adobe Flex veya Microsoft Silverlight gibi yeni 

teknolojiler ile istenen ara yüz tasarımı geli!tirilebilmekte böylece kullanıcılara 

daha görsel bir kullanıcı deneyimi ya!atılabilmektedir. ArcGIS Server 10 ile Flex 

üzerinden veri de"i!tirme yetkileri yönetilebilmektedir aynı zamanda iOS, 

Android ve Windows Mobile gibi mobil i!letim sistemleri kullanan cihazlardan 

direk sunucuya ba"lanma gibi üstün özellikler eklenmi!tir. Bu çalı!mada ArcGIS 

Server 9.3.1 kullanıldı"ı için bu çözümlerden yararlanılamamı!tır. 
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"ekil 6.2. Olu!turulan Web uygulamasının ara yüzü 

6.6. Eski$ehir Altyapı Bilgi Sistemi (ESABS) bulguları 

Eski!ehir ilinde gelecekte kurulacak bir altyapı bilgi sistemi, bu çalı!mada 

hazırlanana ek olarak geli!mi! bazı özellikleri barındırmalıdır. Güçlü sunucularla 

çalı!ılmalı, bir etki alanı (domain) kurularak kullanıcı kontrolü ve yetkilendirmesi 

zenginle!tirilmeli, A" Analizi (Network Analyst) gibi geli!mi! CBS 

çözümlerinden yararlanılmalıdır. Ayrıca web tabanlı (tarayıcı üzerinden hizmet 

veren) bir uygulama geli!tirilirse bu uygulamanın farklı platformlarda 

(multiscreen) çalı!abilir olmasına dikkat edilmelidir. Aynı uygulama, farklı ancak 

birbirine yakın ara yüzlerle hem cep telefonlarının hem tablet bilgisayarların hem 



103 
 

de masaüstü ve dizüstü bilgisayar ekranlarında düzgün görünmesine dikkat 

edilmelidir. Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil $ablonları ya da Basamaklı 

Biçem Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS) teknikleri kullanılarak, olu!turulacak 

olan web sayfası ara yüzü ölçeklenebilir özellikte olmalıdır. Bu ölçekleme tablet 

bilgisayarların ve akıllı telefonların portre (portrait orientation) ve manzara 

tutu!larında (landscape orientation) farklı ara yüz gösterebilmesi mertebesinde 

olmalıdır. 

Çalı!mada veri tabanı, konumsal veri tabanı motoru, harita yayınlama 

yazılımı ve ara yüz geli!tirme yazılımları tek bir ki!isel bilgisayar üzerine kurulan 

sanal bir i!letim sistemi üzerine kurulmu!tur. Gerçek uygulamada daha hızlı veri 

ileti!imini sa"lamak ve sistemin bir kısmının bozulmasının tüm sistemi 

etkilememesi için veri tabanı, ArcSDE ve ArcGIS Server farklı sunuculara 

kurulmalı; ardından birbirleri ile kar!ılıklı ileti!imleri sa"lanmalıdır. Ayrıca veri 

güvenli"i için çıkı! IP’sine ate! duvarı konulmalıdır. 

 

"ekil 6.3. ESABS giri! ekranı 

Bu çalı!mada yetkilendirme ASP .NET üzerindeki ASP Administrators 

üzerinden yapılmı!tır ($ekil 6.4.). Ancak kurumsal bir çözümde etki alanı 
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(Domain) kurulmalı, yetkilendirmeler de Active Directory üzerinden yapılmalıdır. 

Kullanıcıların belirlenip yetkilerinin verilebildi"i Active Directory ile her 

kullanıcının yetkisi kontrollü bir !ekilde ayarlanabilmekte, kullanıcı takibi de 

kolayca yapılabilmektedir. 

Daha geli!mi! bir altyapı bilgi sistemi için sisteme ek olarak bazı co"rafi 

bilgi sistemi araçları kullanılabilir. Bunlar arasında en kullanı!lı olanı A" 

Analizi’dir. A" Analizi ile bir su borusundaki sızıntının hangi mü!terileri 

etkileyece"i veya kapatılan bir valfin hangi su borularında kesintiye neden 

olaca"ını belirlemek gibi i!lemler yapılabilmektedir. 

 

"ekil 6.4. ASP.NET kullanıcı ve grup olu!turma ekranı 

  Yapılan alan yazın taramasında görülmü!tür ki Türkiye’de henüz bu tezde 

bahsedilen ölçekte bir altyapı bilgi sistemi kurulmamı!tır. 

Gelecekte kurulacak sistem e-Devlet projesi kapsamına alınarak, 

Bayındırlık ve #skan Bakanlı"ı ve Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı gibi ilgili 

bakanlıklarla entegrasyonu sa"lanmalıdır. 
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Sisteme e-#mza entegrasyonu yapılmalı böylece ka"ıt tüketimi de en aza 

indirilmelidir. Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup ki!ilerin elle 

atmı! oldu"u imzaların tarayıcıdan geçirilmi! hali olan sayısalla!tırılmı! imzaları, 

ki!ilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin 

kaydedilerek kullanıldı"ı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya 

bilginin bütünlü"ünü ve tarafların kimliklerinin do"rulu"unu sa"layan sayısal 

imzaları içermektedir. Ek-2’de Resmi Gazete tarafından 15.01.2004 tarihinde 

kabul edilerek 23.01.2004 tarihinde yayımlanan Elektronik #mza Kanunu 

sunulmu!tur. 
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7. ARA"TIRMA SONUÇLARI VE ÖNER!LER 

 #nsano"lu, üzerinde ya!adı"ı yerin yuvarlak oldu"unu kavradı"ı günden 

beri onu daha hızlı tanımaya ve anlamaya ba!lamı!tır. Dünyanın herhangi bir sonu 

veya ba!ının olmadı"ı gerçe"ini kavramasıyla da ke!iflerini hızlandırarak bugün 

bilim adını verdi"imiz olgunun temellerini atmı!tır. Yeryüzünden silinece"i 

zamana kadar varlı"ını sürdürecek olan ara!tırma içgüdüsü, insanlı"ı 

ma"aralardan çıkarmı!; hayatını daha güvenli ve rahat devam ettirme stratejileri 

bulmasına yol açmı!tır. Ancak milyonlarca yıllık geli!imi süresince ya!adı"ı 

gezegende sözü en çok geçen canlı haline gelen insan, aynı zamanda bu gezegene 

en çok zararı veren canlı sıfatının da sahibidir. Zamana göre artan olumsuz 

grafiklerin, bol sıfırlı karbon emisyon de"erlerinin, çapı her gün büyüyen ozon 

deli"inin mimarı aslında, yer küredeki en zeki canlı olan insano"lunun ta 

kendisidir. 

 Dünya gezegeninin insanların da ya!amlarını devam ettirmelerine izin 

verecek olan ekolojik dengesini koruyabilmesi için, ironik bir !ekilde, onu bu hale 

getiren görece zeki sakinlerine ihtiyacı oldukça fazladır. Co"rafi bilgi sistemleri 

insano"lunun yer küreyi anlamasında en önemli ça"da! geli!melerden biridir. Bu 

olanak ile insano"lu do"aya verdi"i zararı gözleriyle görebilecek ölçe"e 

indirgeyebilmekte, dolayısıyla alaca"ı önlemleri de daha somut ve daha verimli 

olarak planlayabilmektedir. Planlamadaki rolü yadsınamayacak kadar büyük olan 

CBS, karar verme sürecinde hem görsel hem sayısal manada bilim adamlarına 

destek olmaktadır. Bugün azımsanmayacak kadar büyük bir kullanım alanı olan 

bu ça"da! teknoloji ile insano"lu hem hayatını kolayla!tırmakta hem de çevresiyle 

olan tensel uyumunun yanında bir parçası oldu"u asıl vatanının de"erini 

kavrayabilmektedir. 

 CBS’nin hizmet yönetiminde kullanımıyla birlikte ya!ayan insan 

topluluklarının, birlikte ya!amalarından do"an bazı problemlerin çözümüne yeni 

bir bakı! açısı kazandırılmı!tır. Bili!im teknolojilerinin geli!mesiyle kurumsal 

ölçekte kullanılmaya uygun hale gelen co"rafi bilgi sistemleri, özellikle planlama 

çalı!malarında toplumların ihtiyaçlarına etkin cevap verebilen, kolay anla!ılır ve 

oldukça verimli bir araçtır.  
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 Hizmet yönetiminde kurumsal CBS olanaklarından en ça"da! !ekilde 

yararlanabilmek için, yine ça"da! bir teknoloji olan; dünya çapında a" (Web,  

WWW), di"er bilindik adıyla internet teknolojisinden de yararlanmak gereklidir. 

Bu çalı!mada bahsi geçen geli!mi! teknolojilerin bir arada kullanımından 

meydana getirilmi! internet tabanlı bir web uygulaması geli!tirilmi!tir. Eski!ehir 

Altyapı Bilgi Sistemi adı verilen uygulama ile farklı altyapı kurumlarının beraber 

çalı!abilirliklerini sa"lamayı amaçlayan, çok ucuza kurulabilen ve ek bir yazılım 

gideri olmayan bir sistem kurulması amaçlanmı!tır. Yapılan çalı!ma sonucunda 

böyle bir sistemin; farklı yetkilendirme olanaklarıyla güvenli, açık kaynaklı 

yazılımların kullanımıyla ucuz ve kolay kullanımıyla da verimli bir sistem olaca"ı 

ortaya konmu!tur.  

Bulut CBS çözümleri ile co"rafi veriler yerel sunucularda tutulmak yerine 

uzaktaki sunuculara kurulmu! veri tabanlarında tutulmaya ba!lanmı!tır. Bu 

yöntemin de beraberinde getirdi"i birçok fayda vardır. Bulut CBS’de verilerin 

tutuldu"u sunucuların kurulumları ve bakımları alanında uzman firmalar 

tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sunucuların elektrik giderleri ve so"utma 

giderleri de ba!ka firma tarafından yapılır. Bu durum kurumların teknik 

zorluklarla u"ra!mak yerine iyi içerik üretebilmek için daha fazla zaman 

kazanmalarını sa"lar. Bulut bili!imin popülerli"ini artırmasının ardından, Bulut 

CBS de bir atılıma geçmi!tir. Sa"ladı"ı bir çok avantajıyla Bulut CBS, harita 

uygulamaları için yeni bir ufuk anlamına gelmektedir. Bugün harita uygulamaları 

genel olarak ele alındı"ında, uygulamaların büyük bir kısmı yerel bilgisayarlarda 

hizmet verebilmektedir. Bulut CBS çözümlerinin de mevcut olmalarına kar!ın 

oran olarak yerel çözümlerle kar!ıla!tırılamayacak kadar enderdir. Fakat bu 

durum yakın gelecekte tam tersine dönecek, web tabanlı ve uzak bilgisayarda 

çalı!an uygulamaların sayısı, yerel bilgisayarlarda çalı!anlarınınkinin önüne 

geçecektir.  

 Web 2.0, bulut bili!im, yüksek hızlı internet ve mobil sistemler gibi 

yenilikçi ve ça"da! çözümler co"rafi bilgi sistemlerinde birarada kullanılmaya 

ba!lamı!tır. Bu bütünlük ile ça"ımızın her türlü konumsal bilgi ihtiyacına cevap 

verebilecek harita teknolojileri üretilebilmektedir.  



108 
 

 Yapılan literatür çalı!masında da saptandı"ı üzere dünya üzerinde 

herhangi bir beldeye veya vilayete ait tüm altyapı kurum ve kurulu!larının ortak 

bir portalde konumsal verilerini payla!tıkları bir sisteme rastlanmamı!tır. Dünya 

literatüründeki örneklerin ço"u, yalnızca spesifik problemlere çözüm olması 

amacıyla kurulmu! sistemlerdir.  

 Web 2.0 ile sadece okunan de"il; katkıda bulunulan ve bilgi payla!ılan bir 

ortam haline gelen internet ile bu tezde de tartı!ıldı"ı üzere konumsal veriyi 

payla!mak oldukça zahmetsiz bir hale gelmi!tir. Dolayısıyla kamuya veya özel 

sektöre hizmet veren altyapı kurumlarının verilerini 3. !ahıslarla ve kurumlarla 

payla!malarının önündeki engeller kalkmı!tır. CBS’de bulut bili!im çözümleri ile 

co"rafi verilerin barındıralaca"ı sunucuların kurulum ve bakım gibi problemlerine 

çözümler üretilmi!, kullanımlarda optimizasyona gidilerek ücretlerde dü!ü!ler 

sa"lanmı!tır. Gelecekte kurulacak kurumsal sistemlerin Bulut CBS ile 

entegrasyonunun kolaylı"ına dikkat edilmeli, sabit veri transferinden çok dinamik 

veri transferi modeline yönelinmelidir. 

 Kurulacak sistemlerde açık kaynak kodlu yazılımların deste"i alınmalıdır. 

Açık kaynak kodlu yazılım, ücretsiz, de"i!tirilebilen ve lisanslanabilen yazılımdır 

(Ekin ve Çabuk 2011). Kurumsal CBS çözümlerinde açık kaynak kodlu 

yazılımların rolü büyüktür. Bugün ticari CBS yazılımlarının becerilerinin ço"u 

açık kaynak kodlu ücretsiz CBS yazılımlarında da mevcuttur. CBS’de Google 

Docs gibi ücretsiz web tabanlı doküman payla!ım servislerinden 

yararlanılabilece"i bu çalı!mada gösterilmi!tir. Web tabanlı doküman payla!ım 

servisi ile gerçek zamanlı veri transferi izleme, raporlama, grafi"e dökme ve harita 

üzerinde konumlandırma i!lemleri rahatlıkla yapılabilmektedir.  
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Ek-1: Büyük$ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli#i 

!çi$leri Bakanlı#ı 

Resmi Gazete Tarihi :   15/06/2006 

Resmi Gazete Sayısı :   26199 

B!R!NC! KISIM :    Genel Hükümler 

B!R!NC! BÖLÜM :   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeli"in amacı; büyük!ehir belediyesi bünyesinde kurulan 

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ula!ım Koordinasyon Merkezi’nin çalı!ma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; büyük!ehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon 

Merkezi ile Ula!ım Koordinasyon Merkezinin kurulu!, görev ve yetkileri ile bu 

merkezlerin çalı!ma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım hesabının olu!umunu ve 

gelirini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük!ehir 

Belediyesi Kanununun 8inci ve 9uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmı!tır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmeli"in uygulanmasında; 

a) Alt yapı: #çme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, do"algaz, telefon, 

kablolu televizyon ba"lantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı 

toplu ta!ıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve 

benzerleri gibi raylı toplu ta!ıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları, 
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b) Deniz ula!ım sistemi: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile toplu ta!ıma hizmeti 

veren körfez ve sahil vapurları ile hovercraft, deniz yolu motorları ve deniz 

otobüsleri ve benzeri sistemleri, 

c) Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, 

metro ve cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray, füniküler ve havaray gibi 

toplu ta!ıma ve ula!ım sistemlerini, 

ç) Ta!ıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre ki!ilerin seyahat ihtiyacını 

temin etmek üzere kullanılan taksi dâhil ula!ım araçları ile bu maksatla kurulan, 

kara, deniz ula!ım sistemlerini, 

d) Tran!e: Alt yapı tesislerinin içine yerle!tirildi"i ve üstünün usulüne göre 

kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını, 

e) Yol: #mar planlarında bir parselden kar!ı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, 

trafik !eridleri ve refüjleri, 

f) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini, 

g) UKOME: Ula!ım Koordinasyon Merkezini, 

ifade eder. 

!K!NC! BÖLÜM : Ba#lılık ve Ba#layıcılık 

Ba#lılık 

Madde 5 - (1) Büyük!ehir belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi ile ula!ım 

koordinasyon merkezi büyük!ehir belediye ba!kanına ba"lıdır. Ba!kan bu görevi 

bizzat veya görevlendirece"i ki!i eliyle yürütür. 

Ba#layıcılık 

Madde 6 - (1) Alt yapı koordinasyon merkezi ile ula!ım koordinasyon merkezi 

tarafından alınan ortak yatırım ve toplu ta!ımayla ilgili kararlar; büyük!ehir 

belediyesi, büyük!ehir dâhilindeki di"er belediyeler ve büyük!ehir sınırları 

içindeki kamu kurum ve kurulu!ları ile di"er gerçek ve tüzel ki!ileri ba"lar. 
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!K!NC! KISIM : Alt Yapı Koordinasyon Merkezi 

B!R!NC! BÖLÜM : Kurulu$, Görev ve Yetkileri 

Kurulu$ 

Madde 7 - (1) AYKOME, büyük!ehir belediye ba!kanı veya görevlendirece"i 

ki!inin ba!kanlı"ında; 

a) Büyük!ehir belediyesi fen i!leri daire ba!kanı ile büyük!ehir belediye 

ba!kanının belediye ve i!letmeleri ile ba"lı kurulu!larından en az !ube müdürü 

seviyesinde görevlendirece"i en fazla on ki!inin, 

b) Milli Savunma Bakanlı"ı temsilcisinin, 

c) Karayolları Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

ç) Devlet Su #!leri Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

d) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları #n!aatı Genel Müdürlü"ü 

temsilcisinin,  

e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

f) Türkiye Elektrik Da"ıtım A.$. temsilcisinin, 

g) Türkiye Elektrik #letim A.$. temsilcisinin, 

") $ehir #çi Elektrik Da"ıtım A.$. temsilcisinin, 

h) Boru Hatları ile Petrol Ta!ıma A.$. temsilcisinin, 

ı) Belediyelerini ilgilendiren konuların görü!üldü"ü toplantılara büyük!ehir ilçe 

ve ilk kademe belediye ba!kanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, 

i) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye 

tarafından belirlenen özel kurulu! temsilcisinin, 

katılımından olu!ur. 
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(2) AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu 

niteli"indeki meslek kurulu!larının veya oda üst kurulu!u bulunan yerlerde üst 

kurulu!un temsilcileri oy hakkı olmaksızın görü!leri alınmak üzere davet edilir. 

(3) Büyük!ehir belediyesinin öteki birim ba!kanları ile di"er kamu kurum ve 

kurulu!ları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren 

konularda, oy hakkı olmaksızın görü!leri alınmak üzere toplantılara davet 

edilebilirler. 

Görev ve yetkileri 

Madde 8 - (1) AYKOME, büyük!ehir dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve 

koordinasyon içinde yürütmek amacıyla; 

a) Yatırımcı kamu kurum ve kurulu!ları ile özel kurulu!lar tarafından büyük!ehir 

dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara 

uygun olarak yapılacak taslak programları birle!tirerek kesin program haline 

getirir. 

b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birle!tirilip 

kesinle!tirilmesinde üst yapı program ve çalı!maları ile koordinasyonu sa"lar. 

Kesin programlarda birden fazla kurum ve kurulu!lar tarafından aynı anda 

yapılması gerekenleri ortak programa alır. 

c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir !ekilde 

gerçekle!tirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap olu!turur. 

ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyük!ehir, ilçe 

ve ilk kademe belediyeleri ile di"er kamu kurum ve kurulu!larınca kendi 

bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sa"lamak üzere bir 

program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadı"ını kontrol eder. 

d) #lgili kurulu!larca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmı! tesislerin, 

yeni imar durumuna uygun yol yapım çalı!maları bitmeden, mevcut tesislerin 

uygun hale getirilmesini sa"lar. 
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e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak oldu"u tarihlerde acil 

durumlar için büyük!ehir belediye ba!kanına veya AYKOME birimi yöneticisine 

yetki verir. 

f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel ki!ilere izin ve kazı ruhsatı verir 

ve buna ili!kin bedeli belirler. 

g) AYKOME'ye katılan tüm kurulu!ların kent içinde kullanacakları malzemelerle 

ilgili standartları belirler. 

") Gerekli görülen konularda UKOME ile i!birli"i yapar. 

!K!NC! BÖLÜM : Toplantı ve Toplantı Usulü Toplantı 

Madde 9 - (1) AYKOME büyük!ehir belediye ba!kanın veya görevlendirece"i 

ki!inin ba!kanlı"ında, 7 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararla!tırılan 

tarih ve yerde toplanır. 

(2) Ba!kanın gerekli gördü"ü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve ba!kanın 

daveti üzerine belli konuların görü!ülüp karara ba"lanmasını ve uygulamaya 

konulmasını sa"lamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dı!ında üyelerin teklif etti"i konular, kurul 

tarafından kabul edilmek !artıyla görü!ülebilir. 

Toplantı usulü 

Madde 10 - (1) AYKOME toplantıları; 

a) Bu Yönetmeli"in 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt ço"unlu"unun katılımı 

ile ba!kan tarafından açılır. 

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili 

toplantıya katılır. 

c) Oylamalar açık oylama !eklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt 

ço"unlu"u ile alınır. Oyların e!itli"i halinde ba!kanın kullandı"ı oy yönünde 

ço"unluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Alt Yapı Koordinasyon Birimi Birim 

Madde 11 - (1) AYKOME'nin sekreterya hizmetleri, büyük!ehir belediye 

ba!kanlı"ı bünyesinde bu amaçla olu!turulacak alt yapı koordinasyon birimi 

tarafından yürütülür. 

Görevleri 

Madde 12 - (1) Alt yapı koordinasyon birimi; 

a) Ba!kanlı"ın talimatı do"rultusunda gündemi hazırlar, görü!me tutanaklarını ve 

kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir. 

b) AYKOME'ye üye gönderen kamu kurum ve kurulu!ları arasında ileti!imi 

sa"lar. 

c) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kurulu!larına ait taslak programları 

birle!tirerek kesin program tasla"ını hazırlar ve AYKOME'nin onayına sunar. 

ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı 

yatırımlarını ortak program tasla"ına alır ve AYKOME'nin onayına sunar. Kamu 

kurum ve kurulu!larının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için 

hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı 

yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldı"ının tespiti durumunda, kazı yapanlar 

hakkında gerekli i!lemin yapılmasını sa"lar. 

d) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tran!e, galeri ve tünel gibi in!aat 

tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale 

edildi"i takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür. 

e) Ortak programa girmedi"i için kurumların kendilerince yapılan alt yapı 

yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadı"ını 

izler. 

f) Do"al afet, güvenlik, sa"lık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı 

izni verir. 
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Çalı$ma esas ve usulleri 

Madde 13 - (1) AYKOME'nin görev konuları ile ilgili olarak; 

a) Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri müteakip 

yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar alt yapı koordinasyon birimine 

iletirler. Alt yapı koordinasyon birimi, taslak programların öngörülen ba!lama ve 

bitirme tarihlerini, tran!elerin uzunlu"unu, i!in önem ve gere"ini, ana yol veya tali 

yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve di"er faktörleri göz önüne alarak kesin 

program tasla"ı haline dönü!türür ve AYKOME'nin onayına sunar. 

b) Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapaca"ı anla!ılırsa, ortak 

programa alınan alt yapı yatırımları, teknik bir engel yoksa tran!e içine 

yerle!tirilmesi ve ortak tran!e ile ilgili bütün i! ve i!lemler, bu do"rultuda ilk ke!if 

ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine dü!en gider miktarının 

belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME'nin 

onayına sunar. Alt yapı koordinasyon biriminin hazırladı"ı ve ortak yatırıma 

girmeyen alt yapı tran!elerini AYKOME'nin onayladı"ı programa ve verilen 

ruhsata uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar. 

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birle!tirilip 

kesinle!tirilmesinde gerekli koordinasyonu sa"lar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Alt Yapı Yatırım Hesabı 

Hesabın olu$umu ve geliri 

Madde 14 - (1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı 

hizmetlerinin amaca uygun bir !ekilde gerçekle!tirilmesi için belediye ve di"er 

kamu kurum ve kurulu!larının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba 

yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden olu!ur. 

(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyük!ehir belediye bütçesi içinde 

yer alır. Ayrıca, belediye ve di"er bütün kamu kurum ve kurulu!larının bütçelerine 

konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde olu!turularak alt 
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yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde 

gösterilir ve bu gelirler amacının dı!ında harcanamaz. 

(3) Büyük!ehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve 

sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyük!ehir belediyesi 

bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından 

elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyük!ehir ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt 

ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dı!ında kullanılamaz. 

Harcama usulü 

Madde 15 - (1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyük!ehir belediyesinin 

tabi oldu"u harcama usul ve esaslarına tabidir. 

Harcama yetkilisi 

Madde 16 - (1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon 

biriminin en üst yöneticisidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM : Ula$ım Koordinasyon Merkezi 

B!R!NC! BÖLÜM : Kurulu$ Görev ve Yetkileri 

Kurulu$ 

Madde 17 - (1) UKOME, büyük!ehir belediye ba!kanı veya görevlendirece"i 

ki!inin ba!kanlı"ında, 

a) Büyük!ehir belediye ba!kanınca, belediyenin ula!ım ve yatırımlarla ilgili daire 

ve i!letmeleriyle ba"lı kurulu!larından en az !ube müdürü seviyesinde 

görevlendirece"i en fazla on ki!inin, 

b) Milli Savunma Bakanlı"ı temsilcisinin, 

c) Jandarma Genel Komutanlı"ı temsilcisinin, 

ç) Emniyet Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 
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d) Sınırları içersinde deniz bulunan büyük!ehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlı"ı 

temsilcisinin, 

e) Sınırları içersinde deniz bulunan büyük!ehirlerde, Denizcilik Müste!arlı"ı 

temsilcisinin, 

f) Karayolları Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

") Kara Ula!tırma Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

h) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları #n!aatı Genel Müdürlü"ü 

temsilcisinin, 

ı) Devlet Hava Meydanları #!letmesi Genel Müdürlü"ü temsilcisinin, 

i) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde olu!an 

ve o belediyenin sınırları içerisinde ba!layıp biten ula!ım konularında ilçe ve ilk 

kademe belediye ba!kanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,  

katılımından olu!ur. 

(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu 

niteli"indeki meslek kurulu!larının veya oda üst kurulu!u bulunan yerlerde üst 

kurulu!un temsilcileri oy hakkı olmaksızın görü!leri alınmak üzere davet edilir. 

(3) Büyük!ehir belediyesinin öteki birim ba!kanları ile di"er kamu kurum ve 

kurulu!ları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren 

konularda, oy hakkı olmaksızın görü!leri alınmak üzere toplantılara davet 

edilebilirler. 

Görev ve yetkileri 

Madde 18 - (1) UKOME, büyük!ehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve 

demiryolu üzerinde her türlü ta!ımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesini sa"lamak üzere; ula!ım, trafik ve toplu ta!ıma konularında üst 

düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki 
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usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve i!letme hak ve yetkilerine 

haizdir. Bu amaçla; 

a) Büyük!ehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındı"ı 

durumlarda mahalli ihtiyaç ve !artlara göre trafik düzeni ve güvenli"ini sa"lamak 

amacıyla gerekli tedbirleri almakla, 

b) Büyük!ehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, 

arazi kullanım ve ula!ım planlama çalı!malarıyla büyük!ehir ula!ım planını 

yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri 

almakla, 

c) Trafi"in düzenli bir !ekilde akımını sa"lamak bakımından alt yapı hizmetleri ile 

ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak 

ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat de"i!ikli"i gerektiren hususları #çi!leri 

Bakanlı"ına iletmekle, 

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde i!letilen her türlü servis ve 

toplu ta!ıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmu! ve servis durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 

tespit etmek, gerçek ve tüzel ki!iler ile resmi ve özel kurum ve kurulu!lara ait 

otopark olmaya müsait bo! alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan 

etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü !ahıslara i!letilmesi için izin vermek, 

izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki di"er park yerlerinde özürlüler için 

i!aretlerle belirlenmi! bölümler ayrılmasını sa"lamakla, 

d) Karayolu ta!ımacılı"ına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik 

düzeni ve güvenli"i yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalı!tırılacak 

yolcu ve yük ta!ıtları ile motorsuz ta!ıtların çalı!ma !ekil ve !artları ile bu 

ta!ıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalı!tırılabilece"i yerler ile 

güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalı!ma 

ruhsatı vermekle, 
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e) Büyük!ehir belediyesinin sınırları içinde, ula!ım, toplu ta!ıma ve trafik 

mevzuatının büyük!ehir belediyesine verdi"i yetki do"rultusunda uygulamaya 

yönelik yönlendirici karar almak ve görü! olu!turmakla, 

f) #lçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kav!aklar ile büyük!ehir 

belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildi"i takdirde 

uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sa"lamakla, 

g) Büyük!ehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya 

tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park 

edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geli! ve gidi! yollarının ve 

yollara konulacak trafik i!aretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle, 

") Büyük!ehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunun belirledi"i sınırlar içinde araçların kullanaca"ı 

!eritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, 

gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, 

görevli ve yetkilidir. 

!K!NC! BÖLÜM : Toplantı ve Toplantı Usulü Toplantı 

Madde 19 - (1) UKOME büyük!ehir belediye ba!kanının veya görevlendirece"i 

ki!inin ba!kanlı"ında, 17 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararla!tırılan 

tarih ve yerde toplanır. 

(2) Ba!kanın gerekli gördü"ü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve ba!kanın 

daveti üzerine belli konuların görü!ülüp karara ba"lanmasını ve uygulamaya 

konulmasını sa"lamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. 

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dı!ında üyelerin teklif etti"i konular, kurul 

tarafından kabul edilmek !artıyla görü!ülebilir. 

Toplantı usulü 

Madde 20 - (1) UKOME toplantıları; 
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a) Bu Yönetmeli"in 17 nci maddesinde sayılan üyelerin salt ço"unlu"unun 

katılımı ile ba!kan tarafından açılır. 

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst 

düzey yetkili toplantıya katılır. 

c) Oylamalar açık oylama !eklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt 

ço"unlu"u ile alınır. Oyların e!itli"i halinde ba!kanın kullandı"ı oy yönünde 

ço"unluk sa"lanmı! sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ula$ım Koordinasyon Birimi 

Birim 

Madde 21 - (1) UKOME'nin sekreterya hizmetleri, büyük!ehir belediye ba!kanlı"ı 

bünyesinde bu amaçla olu!turulacak ula!ım koordinasyon birimi tarafından 

yürütülür. 

Görevleri 

Madde 22 - (1) Ula!ım koordinasyon birimi; 

a) Ba!kanın emir ve talimatları do"rultusunda gündemi hazırlar ve üyelere 

duyurur. 

b) Görü!me tutanaklarını düzenler. 

c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere 

gönderir. 

ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kurulu!larla irtibatı sa"lar. 

d) Büyük!ehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi 

kullanım ve ula!ım planlama çalı!maları do"rultusunda büyük!ehir ula!ım 

planının yapılması için gereken ön çalı!maları yaparak kurula sunar. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM : Çe$itli, Geçici ve Son Hükümler 

B!R!NC! BÖLÜM : Çe$itli Hükümler 

Komisyonlar 

Madde 23 - (1) AYKOME ve UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi 

için kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalı!ma süresi, 

komisyonun kurulmasına ili!kin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda 

belirlenen süre içinde vermek zorundadır. 

Koordinasyon 

Madde 24 - (1) AYKOME ve UKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve 

faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kurulu!ları ile gerekli koordinasyon 

büyük!ehir belediye ba!kanı tarafından sa"lanır. 

Personel görevlendirilmesi 

Madde 25 - (1) AYKOME ve UKOME'nin i!lerini yürütmek üzere olu!turulan 

birimlerde, büyük!ehir belediye personeli dı!ında da kamu kurum ve 

kurulu!larından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi 

hizmetlerde çalı!tırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak 

görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ili!kin hususlarda 

yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. 

Harcamalar 

Madde 26 - (1) AYKOME ve UKOME'nin idari i! ve i!lemlerinin gerektirdi"i 

her türlü harcamalar büyük!ehir belediyesi bütçesinden kar!ılanır. 

Düzenleme yapma yetkisi 

Madde 27 - (1) Büyük!ehir belediyeleri; alt yapı yatırımları ile ula!ım ve toplu 

ta!ıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini 

sa"lamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 
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a) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden 

di"erine çe!itlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini, 

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu #hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 

sayılı Kamu #hale Sözle!meleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmeli"e 

aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü in!aat ve kazı 

yapılmasında, ba"ımsız ve ortak tran!e açılmasında ve benzeri konularda 

uyulması gereken zaman ve yer !artları ile mahalli imkan ve benzeri durumlarını, 

göz önünde bulundurarak büyük!ehir belediye meclisinin kararı ile düzenleme 

yapabilirler. 

Ula$ım hizmetlerine ili$kin i$lemler 

Madde 28 - (1) Nüfus artı!ı ve !ehrin ula!ım planı dikkate alınmak suretiyle 

büyük!ehir sınırları dâhilinde ta!ıma ihtiyacı, UKOME tarafından düzenlenecek 

bir raporla #çi!leri Bakanlı"ına bildirilir. 

(2) Taksi, dolmu!, minibüs ve umum servis araçları ile toplu ta!ım araçlarının 

tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ili!kin usul, esas 

ve devir ücretleri UKOME'ce tespit edilir. 

Kazanılmı$ haklar 

Madde 29 - (1) Büyük!ehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik 

komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmi! haklar 

saklıdır. 

!K!NC! BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan 

yönetmelik 

Madde 30 - (1) 15/4/1985 tarihli ve 18726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Büyük $ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeli"i 

yürürlükten kaldırılmı!tır. 

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelikle öngörülen birimler, Yönetmeli"in 

yürürlü"e girdi"i tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde olu!turulur. 
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Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeli"in yürürlü"e girmesinden itibaren üç ay 

içerisinde büyük!ehir belediyelerinin bulundu"u il valilikleri, il trafik 

komisyonlarında UKOME'lerin görevli oldukları konularla ilgili almı! oldukları 

karar, bilgi ve belgeleri UKOME birimlerine devrederler. 

Yürürlük 

Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü"e girer. 

Yürütme 

Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini #çi!leri Bakanı yürütür. 
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Ek-2: Elektronik !mza Kanunu 

23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete   

Kanun No. 5070   Kabul Tarihi : 15.1.2004 

B!R!NC! KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile 

kullanımına ili!kin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika 

hizmet sa"layıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına 

ili!kin i!lemleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen; 

a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, ta!ınan veya 

saklanan kayıtları, 

b) Elektronik imza: Ba!ka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 

mantıksal ba"lantısı bulunan ve kimlik do"rulama amacıyla kullanılan elektronik 

veriyi, 

c) #mza sahibi: Elektronik imza olu!turmak amacıyla bir imza olu!turma aracını 

kullanan gerçek ki!iyi, 

d) #mza olu!turma verisi: #mza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik 

imza olu!turma amacıyla kullanılan ve bir e!i daha olmayan !ifreler, kriptografik 

gizli anahtarlar gibi verileri, 
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e) #mza olu!turma aracı: Elektronik imza olu!turmak üzere, imza olu!turma 

verisini kullanan yazılım veya donanım aracını, 

f) #mza do"rulama verisi: Elektronik imzayı do"rulamak için kullanılan !ifreler, 

kriptografik açık anahtarlar gibi verileri, 

g) #mza do"rulama aracı: Elektronik imzayı do"rulamak amacıyla imza 

do"rulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını, 

h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildi"i, de"i!tirildi"i, gönderildi"i, 

alındı"ı ve / veya kaydedildi"i zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik 

sertifika hizmet sa"layıcısı tarafından elektronik imzayla do"rulanan kaydı, 

ı) Elektronik sertifika: #mza sahibinin imza do"rulama verisini ve kimlik 

bilgilerini birbirine ba"layan elektronik kaydı, 

j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 

#fade eder. 

!K!NC! KISIM 

Güvenli Elektronik !mza ve 

Sertifika Hizmetleri 

B!R!NC! BÖLÜM 

Güvenli Elektronik !mza, Güvenli Elektronik !mza Olu$turma ve Do#rulama 

Araçları 

Güvenli elektronik imza 

MADDE 4.- Güvenli elektronik imza; 

a) Münhasıran imza sahibine ba"lı olan, 

b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza olu!turma 

aracı ile olu!turulan, 
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c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimli"inin tespitini 

sa"layan, 

d) #mzalanmı! elektronik veride sonradan herhangi bir de"i!iklik yapılıp 

yapılmadı"ının tespitini sa"layan, 

Elektronik imzadır. 

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı 

MADDE 5.- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu 

do"urur. 

Kanunların resmî !ekle veya özel bir merasime tabi tuttu"u hukukî i!lemler ile 

teminat sözle!meleri güvenli elektronik imza ile gerçekle!tirilemez. 

Güvenli elektronik imza olu$turma araçları 

MADDE 6.- Güvenli elektronik imza olu!turma araçları; 

a) Üretti"i elektronik imza olu!turma verilerinin kendi aralarında bir e!i daha 

bulunmamasını, 

b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza olu!turma verilerinin araç dı!ına hiçbir 

biçimde çıkarılamamasını ve gizlili"ini, 

c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza  olu!turma verilerinin, üçüncü ki!ilerce 

elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahtecili"e kar!ı 

korunmasını, 

d) #mzalanacak verinin imza sahibi dı!ında de"i!tirilememesini ve bu verinin imza 

sahibi tarafından imzanın olu!turulmasından önce görülebilmesini, 

Sa"layan imza olu!turma araçlarıdır. 

Güvenli elektronik imza do#rulama araçları 

MADDE 7.- Güvenli elektronik imza do"rulama araçları; 
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a) #mzanın do"rulanması için kullanılan verileri, de"i!tirmeksizin do"rulama 

yapan ki!iye gösteren, 

b) #mza do"rulama i!lemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalı!tıran ve do"rulama 

sonuçlarını de"i!tirmeksizin do"rulama yapan ki!iye gösteren, 

c) Gerekti"inde, imzalanmı! verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sa"layan, 

d) #mzanın do"rulanması için kullanılan elektronik sertifikanın do"rulu"unu ve 

geçerlili"ini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarını de"i!tirmeksizin 

do"rulama yapan ki!iye gösteren, 

e) #mza sahibinin kimli"ini de"i!tirmeksizin do"rulama yapan ki!iye gösteren, 

f) #mzanın do"rulanması ile ilgili !artlara etki edecek de"i!ikliklerin tespit 

edilebilmesini sa"layan, 

#mza do"rulama araçlarıdır. 

!K!NC! BÖLÜM 

Elektronik Sertifika Hizmet Sa#layıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika ve 

Yabancı Elektronik Sertifikalar 

Elektronik sertifika hizmet sa#layıcısı 

MADDE 8.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, elektronik sertifika, zaman 

damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sa"layan kamu kurum ve 

kurulu!ları ile gerçek veya özel hukuk tüzel ki!ilerdir. Elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısı, Kuruma yapaca"ı bildirimden iki ay  sonra faaliyete geçer. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı yapaca"ı bildirimde; 

a) Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, 

b) Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, 

c) Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak, 

#le ilgili !artları sa"ladı"ını ayrıntılı bir biçimde gösterir. 
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Kurum, yukarıdaki !artlardan birinin eksikli"ini veya yerine getirilmedi"ini tespit 

ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sa"layıcısına 

bir ayı geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısının faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi 

halinde elektronik sertifika hizmet sa"layıcısının faaliyetine son verir. Kurumun 

bu kararlarına kar!ı 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri gere"ince itiraz 

edilebilir. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcılarının faaliyetlerinin devamı sırasında bu 

maddede gösterilen !artları kaybetmeleri hâlinde de yukarıdaki fıkra hükümleri 

uygulanır. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcıları, Kurumun belirleyece"i ücret alt ve üst 

sınırlarına uymak zorundadır. 

Nitelikli elektronik sertifika 

MADDE 9.- Nitelikli elektronik sertifikada; 

a) Sertifikanın "nitelikli elektronik sertifika" oldu"una dair bir ibarenin, 

b) Sertifika hizmet sa"layıcısının kimlik bilgileri ve kuruldu"u ülke adının, 

c) #mza sahibinin te!his edilebilece"i kimlik bilgilerinin, 

d) Elektronik imza olu!turma verisine kar!ılık gelen imza do"rulama verisinin, 

e) Sertifikanın geçerlilik süresinin ba!langıç ve biti! tarihlerinin, 

f) Sertifikanın seri numarasının, 

g) Sertifika sahibi di"er bir ki!i adına hareket ediyorsa bu yetkisine ili!kin 

bilginin, 

h) Sertifika sahibi talep ederse meslekî veya di"er ki!isel bilgilerinin, 

ı) Varsa sertifikanın kullanım !artları ve kullanılaca"ı i!lemlerdeki maddî 

sınırlamalara ili!kin bilgilerin, 
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j) Sertifika hizmet sa"layıcısının sertifikada yer alan bilgileri do"rulayan güvenli 

elektronik imzasının, 

Bulunması zorunludur. 

Elektronik sertifika hizmet sa#layıcısının yükümlülükleri 

MADDE 10.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı; 

a) Hizmetin gerektirdi"i nitelikte personel istihdam etmekle, 

b) Nitelikli sertifika verdi"i ki!ilerin kimli"ini resmî belgelere göre güvenilir bir 

biçimde tespit etmekle, 

c) Sertifika sahibinin di"er bir ki!i adına hareket edebilme yetkisi, meslekî veya 

di"er ki!isel bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu bilgileri de resmî 

belgelere dayandırarak güvenilir bir biçimde belirlemekle, 

d) #mza olu!turma verisinin sertifika hizmet sa"layıcısı tarafından veya sertifika 

talep eden ki!i tarafından sertifika hizmet sa"layıcısına ait yerlerde üretilmesi 

durumunda bu i!lemin gizlili"ini sa"lamak veya sertifika hizmet sa"layıcısının 

sa"ladı"ı araçlarla üretilmesi durumunda, bu i!leyi!in güvenli"ini sa"lamakla, 

e) Sertifikanın kullanımına ili!kin özelliklerin ve uyu!mazlıkların çözüm yolları 

ile ilgili !artların ve kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere güvenli 

elektronik imzanın elle atılan imza ile e!de"er oldu"u hakkında sertifika talep 

eden ki!iyi sertifikanın tesliminden önce yazılı olarak bilgilendirmekle, 

f) Sertifikada bulunan imza do"rulama verisine kar!ılık gelen imza olu!turma 

verisini ba!kasına kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini yazılı olarak 

uyarmak ve bilgilendirmekle, 

g)Yaptı"ı hizmetlere ili!kin tüm kayıtları yönetmelikle belirlenen süreyle 

saklamakla, 

h) Faaliyetine son verece"i tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve 

elektronik sertifika sahibine bildirmekle, 
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Yükümlüdür. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı üretilen imza olu!turma verisinin bir 

kopyasını alamaz veya bu veriyi saklayamaz. 

Nitelikli elektronik sertifikaların iptal edilmesi 

MADDE 11.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı; 

a) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi, 

b) Sa"ladı"ı nitelikli elektronik sertifikaya ili!kin veri tabanında bulunan 

bilgilerin sahteli"inin veya yanlı!lı"ının ortaya çıkması veya bilgilerin de"i!mesi, 

c) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandı"ının, iflâsının 

veya gaipli"inin ya da ölümünün ö"renilmesi, 

Durumunda vermi! oldu"u nitelikli elektronik sertifikaları derhâl iptal eder. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, nitelikli elektronik sertifikaların iptal 

edildi"i zamanın tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü ki!ilerin 

hızlı ve güvenli bir biçimde ula!abilece"i bir kayıt olu!turur. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, faaliyetine son vermesi ve vermi! oldu"u 

nitelikli elektronik sertifikaların ba!ka bir elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı 

tarafından kullanımının sa"lanamaması durumunda vermi! oldu"u nitelikli 

elektronik sertifikaları derhâl iptal eder. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısının faaliyetine Kurum tarafından son 

verilmesi halinde Kurum, faaliyetine son verilen elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısının vermi! oldu"u nitelikli elektronik sertifikaların ba!ka bir elektronik 

sertifika hizmet sa"layıcısına devredilmesine karar verir ve durumu ilgililere 

duyurur. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı geçmi!e yönelik  olarak nitelikli elektronik 

sertifika iptal edemez. 
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Bilgilerin korunması 

MADDE 12.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı; 

a) Elektronik sertifika talep eden ki!iden, elektronik sertifika vermek için gerekli 

bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri ki!inin rızası dı!ında elde edemez, 

b) Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü ki!ilerin 

ula!abilece"i ortamlarda bulunduramaz, 

c) Elektronik sertifika talep eden ki!inin yazılı rızası olmaksızın üçüncü ki!ilerin 

ki!isel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayı 

olmaksızın üçüncü ki!ilere iletemez ve ba!ka amaçlarla kullanamaz. 

Hukukî sorumluluk 

MADDE 13.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısının, elektronik sertifika 

sahibine kar!ı sorumlulu"u genel hükümlere tâbidir. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, bu Kanun veya bu Kanuna dayanılarak 

çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü ki!ilere verdi"i zararları 

tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı kusursuzlu"unu ispat 

etti"i takdirde tazminat ödeme yükümlülü"ü do"maz. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam 

etti"i ki!ilerin davranı!ına dayanması hâlinde de zarardan sorumlu olup, 

elektronik sertifika  hizmet sa"layıcısı, bu sorumlulu"undan,  Borçlar  Kanununun 

55 inci maddesinde öngörülen türden bir kurtulu! kanıtı getirerek kurtulamaz. 

Nitelikli elektronik sertifikanın içerdi"i kullanım ve maddî kapsamına ili!kin 

sınırlamalar hariç olmak üzere, elektronik sertifika hizmet sa"layıcısının üçüncü 

ki!ilere ve nitelikli elektronik imza sahibine kar!ı sorumlulu"unu ortadan kaldıran 

veya sınırlandıran her türlü !art geçersizdir. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, bu Kanundan do"an yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi sonucu do"an zararların kar!ılanması amacıyla sertifika malî 

sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortaya ili!kin usul ve esaslar 
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Hazine Müste!arlı"ının görü!ü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

Bu maddede öngörülen sertifika malî sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili 

bran!ta çalı!maya yetkili olan sigorta !irketleri tarafından yapılır. Bu sigorta 

!irketleri sertifika malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülü"e uymayan sigorta !irketlerine Hazine Müste!arlı"ınca sekizmilyar 

lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 

18 inci madde hükümleri uygulanır. 

Elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik 

imza sahibine sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür. 

Yabancı elektronik  sertifikalar 

MADDE 14.- Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı 

tarafından verilen elektronik sertifikaların hukukî sonuçları milletlerarası 

anla!malarla belirlenir. 

Yabancı bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı tarafından 

verilen elektronik sertifikaların, Türkiye'de kurulu bir elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısı tarafından kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar 

nitelikli elektronik sertifika sayılır. Bu elektronik sertifikaların kullanılması 

sonucunda do"acak zararlardan, Türkiye'deki elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısı da sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Denetim ve Ceza Hükümleri 

Denetim 

MADDE 15.- Elektronik sertifika hizmet sa"layıcılarının bu Kanunun 

uygulanmasına ili!kin faaliyet ve i!lemlerinin denetimi Kurumca yerine getirilir. 

Kurum, gerekli gördü"ü zamanlarda elektronik sertifika hizmet sa"layıcılarını 

denetleyebilir. Denetleme sırasında, denetleme yapmaya yetkili görevliler 
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tarafından her türlü defter, belge ve  kayıtların verilmesi, yönetim yerleri, binalar 

ve eklentilerine girme, yazılı ve sözlü bilgi alma, örnek alma ve i!lem ve hesapları 

denetleme isteminin elektronik sertifika hizmet sa"layıcıları ve ilgililer tarafından 

yerine getirilmesi zorunludur. 

!mza olu$turma verilerinin izinsiz kullanımı 

MADDE 16.- Elektronik imza olu!turma amacı ile ilgili ki!inin rızası dı!ında; 

imza olu!turma verisi veya imza olu!turma aracını elde eden, veren, kopyalayan 

ve bu araçları yeniden olu!turanlar ile izinsiz elde edilen imza olu!turma araçlarını 

kullanarak izinsiz elektronik imza olu!turanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 

be!yüz milyon liradan a!a"ı olmamak üzere  a"ır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada i!lenen suçlar elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı çalı!anları 

tarafından i!lenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır. 

Bu maddedeki suçlar nedeniyle olu!an zarar ayrıca tazmin ettirilir. 

Elektronik sertifikalarda sahtekârlık 

MADDE 17.- Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika olu!turanlar veya 

geçerli olarak olu!turulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile 

yetkisi olmadan elektronik sertifika olu!turanlar veya bu elektronik sertifikaları 

bilerek kullananlar, fiilleri ba!ka bir suç olu!tursa bile ayrıca, iki yıldan be! yıla 

kadar hapis ve birmilyar liradan a!a"ı olmamak üzere a"ır para cezasıyla 

cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada i!lenen suçlar elektronik sertifika hizmet sa"layıcısı çalı!anları 

tarafından i!lenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır. 

Bu maddedeki suçlar nedeniyle olu!an zarar ayrıca tazmin ettirilir. 

!darî para cezaları 

MADDE 18.- Bu Kanunun; 

a) 10 uncu  maddesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen 

elektronik sertifika hizmet sa"layıcısına onmilyar lira, 
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b) 11 inci maddesindeki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeyen 

elektronik sertifika hizmet sa"layıcısına sekizmilyar lira, 

c) 12 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında onmilyar lira, 

d) 13 üncü maddesinin be! ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükleri yerine 

getirmeyen elektronik sertifika hizmet sa"layıcısına sekizmilyar lira, 

e) 15 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet 

sa"layıcısına yirmimilyar lira, 

#darî para cezası Telekomünikasyon Kurulu tarafından verilir. Verilen para 

cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebli" edilir. Bu cezalara kar!ı tebli" tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 

yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. #tiraz, verilen cezanın yerine 

getirilmesini durdurmaz. #tiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden 

inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. #tiraz üzerine verilen kararlara 

kar!ı Bölge #dare Mahkemesine ba!vurulabilir. Bölge #dare Mahkemesinin verdi"i 

kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi 

üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre Maliye Bakanlı"ınca tahsil olunur. 

!darî nitelikteki suçların tekrarı ve kapatma 

MADDE 19.- 18 inci maddedeki suçları  i!leyenlerin bu suçları i!ledikleri 

tarihten itibaren geriye do"ru üç yıl içinde  ikinci kez i!lemeleri hâlinde para 

cezaları iki kat olarak uygulanır, üçüncü kez i!lemeleri hâlinde ise Kurum 

tarafından elektronik sertifika hizmet sa"layıcıları hakkında kapatma cezası 

verilir. 

Kapatma cezası verilmesine ili!kin karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre 

ilgililere tebli" edilir. Bu karara  kar!ı tebli" tarihinden itibaren en geç yedi gün 

içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. #tiraz, yetkili makam tarafından 

verilen kapatma kararının yerine getirilmesini durdurmaz. #tiraz, zaruret 

görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede 
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sonuçlandırılır. #tiraz üzerine verilen kararlara kar!ı Bölge #dare Mahkemesine 

ba!vurulabilir. Bölge #dare Mahkemesinin verdi"i kararlar kesindir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çe$itli Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 20.- Bu Kanunun 6, 7, 8, 10, 11  ve 14 üncü maddelerinin 

uygulanmasına ili!kin usul ve esaslar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı 

ay içinde ilgili kurum ve kurulu!ların görü!leri alınarak  Kurum tarafından 

çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Kamu kurum ve kurulu$ları hakkında uygulanmayacak hükümler 

MADDE 21.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve be!inci fıkraları ile 15 ve 19 

uncu maddesi hükümleri, elektronik sertifika hizmet sa"lama faaliyeti yerine 

getiren kamu kurum ve kurulu!ları hakkında uygulanmaz. 

MADDE 22.- 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına a!a"ıdaki cümle eklenmi!tir. 

Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. 

MADDE 23.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere a!a"ıdaki 295/A maddesi 

eklenmi!tir. 

MADDE 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile olu!turulan elektronik 

veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil 

sayılırlar. 

Dava sırasında bir taraf kendisine kar!ı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile 

olu!turulmu! veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308 inci maddesi kıyas yoluyla 

uygulanır. 
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MADDE 24.- 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasına a!a"ıdaki (m) bendi eklenmi! ve mevcut (m) bendi (n) bendi 

olarak teselsül ettirilmi!tir. 

m) Elektronik #mza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, 

Yürürlük 

MADDE 25.- Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlü"e girer. 

Yürütme 

MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


