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ÖZET 

 
Ülkemizde 50’yi aşkın ilimizde doğalgaz dağıtım faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin denetimini ise 4646 sayılı 

Doğalgaz kanunu ile EPDK yapmaktadır. 4646 sayılı  Doğalgaz Kanunu ile ilişkili Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 

yönetmeliğinin 64.maddesinde Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi başlığı altında; 

 

“Madde 64- Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi; dağıtım şebekesi ile ilgili her türlü bilginin, bir bilgisayar programı 

yardımıyla, bilgisayar ortamına kayıt edilmesiyle oluşturulan ve istenildiğinde bu bilgiler ile ilgili her türlü sorgulamanın tek tek veya 

birlikte yapılabildiği sistemdir. Dağıtım şirketi, şebeke genişletmesi için gerekli mühendislik ve projelendirme çalışmaları esnasında 

haritaları güncelleyerek yapılan ölçümleri ulusal koordinat sistemine uyumlu olarak bilgisayar ortamında sayısallaştırır. Uygulama 

sonrası, şebekeye ait halihazır proje ve bilgiler dağıtım şirketinin kuracağı doğal gaz alt yapı bilgi sistemine kayıt edilir. Doğal gaz 

alt yapı bilgi sisteminde dağıtım şebekesi ile ilgili bilgiler değiştikçe ve yenilendikçe güncellenerek en az üç ayda bir yedeklemesi 

yapılır ve saklanır. “ ifadesi yer almaktadır. Burada yer alan  Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulumu açık olarak ne istenildiğini 

belirtmemektedir.  

 

Burada belirtilen ifade ile kurulan Doğalgaz Altyapı Bilgi Sistemleri sadece günü kurtaran popülist yaklaşılmış sistemler olmaktadır.  

 

Ülkemizde 90’lı yılların başından itibaren hızla gelişen bilişim sektörüne bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinde de olumlu 

gelişmeler görülmüş ve öncelikle yerel yönetimler tarafından sistemlerin kullanılmasına başlanmıştır. Doğalgazın ülkemizde 

kullanılmaya başlanması ile birlikte altyapı haritalarının önemi anlaşılmış ve buna bağlı olarak Altyapı Bilgi Sistemleri kurulmaya 

başlanmıştır. 

 

Bu yazımızda Doğalgaz Altyapı Bilgi Sistemlerinin sadece kanunda belirtildiği için değil, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kaynak 

yönetimi,analizler ve kurum içinde yararı olacak sorgulamalar için kurulmasını anlatacağız. 
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Ülkemizde  90’lı yılların başından itibaren hızla gelişen bilişim sektörüne bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinde de 

olumlu gelişmeler görülmüş ve öncelikle yerel yönetimler tarafından sistemlerin kullanılmasına başlanmıştır. 

Doğalgazın ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte altyapı haritalarının önemi anlaşılmış ve buna bağlı olarak da 

Altyapı Bilgi Sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak kurulacak sistemin nasıl olacağı 4646 sayılı  Doğalgaz Kanunu 

ile ilişkili Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinin 64.maddesinde Doğalgaz alt yapı bilgi 

sistemi başlığı altında; 

 

“Madde 64- Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi; dağıtım şebekesi ile ilgili her türlü bilginin, bir bilgisayar programı 

yardımıyla, bilgisayar ortamına kayıt edilmesiyle oluşturulan ve istenildiğinde bu bilgiler ile ilgili her türlü 

sorgulamanın tek tek veya birlikte yapılabildiği sistemdir. Dağıtım şirketi, şebeke genişletmesi için gerekli mühendislik 

ve projelendirme çalışmaları esnasında haritaları güncelleyerek yapılan ölçümleri ulusal koordinat sistemine uyumlu 

olarak bilgisayar ortamında sayısallaştırır. Uygulama sonrası, şebekeye ait halihazır proje ve bilgiler dağıtım şirketinin 

kuracağı doğal gaz alt yapı bilgi sistemine kayıt edilir. Doğal gaz alt yapı bilgi sisteminde dağıtım şebekesi ile ilgili 

bilgiler değiştikçe ve yenilendikçe güncellenerek en az üç ayda bir yedeklemesi yapılır ve saklanır. “ ifadesi içinde yer 

almamaktadır. 

 

Bu maddeye göre kurulan sistemler ise Ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılmamasının sonucu olarak bilgi 

çöplüğüne dönmektedir. Kurulan sistemlerin kanun veya yönetmelikler istediği için değil can ve mal güvenliğinin 

sağlanması, kaynak yönetimi, değişik analizler ve sorgulamalar için yapılması gerekmektedir. 

 

Ülkemizde doğalgazın kullanılmaya başlanması ile birlikte altyapı harita üretiminde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 

Ancak mesleki formasyonu yetersiz kişilere altyapı haritaları ürettirilmesi de olumsuzluk olarak görülmüştür. 
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Bununla birlikte altyapı haritalarının üretilmesi yanında, gelişen bilişim teknolojilerinin de yardımıyla haritaların 

bilgisayar ortamlarında üretilmesi bilgi sistemlerinin kullanılması ihtiyacını doğurmuştur.   

Bilgi sistemleri kurulma aşamasında yetkin insan ve yeterli donanım kaynağının olmayışı sonucunda görsel olarak iyi 

sayılabilir ancak analiz ve sorgulamalar açısından zayıf kalmış tam kullanılamayan bilgi sistemleri kurulmuştur. 

Bununla birlikte bu uygulamaların yetersiz ve kıt kaynaklarla yapılmış olmasına rağmen başarılı sayılmalıdır. 

 

Ülkemizde altyapı çalışmaları kentleşme ile birlikte önem kazanmış ve altyapı hasarlarında haritanın kullanımı 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Bunun sonucunda kurulan altyapı bilgi sistemleri hasarlara kısa zamanda müdahale 

edilebilmesini sağlamıştır.  

 

Doğalgaz Altyapı Bilgi Sistemleri kurulumu sadece mevcut altyapı için değil planlanan bölgeleri de kapsamalıdır. Bu 

nedenle bir bölgenin doğalgaz projelendirilmesinde öncelikle o bölgede bulunan bina, daire, işyeri, fabrika vb. bilgilerin 

elde edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi içinde güncel hâlihazır haritaların kullanılması veya üretilmesi 

gerekir.  Böylece Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ne aktarılacak verilerin yardımıyla yapılacak olan gaz simülasyon 

hesaplamaları ile maliyet planlaması ve projelendirme yapılabilecektir.  

 

Doğalgaz Altyapı Bilgi Sistemlerinde ikinci aşama standartların belirlenmesi olmalıdır. Özellikle ülkemizde halen 

kurumların sadece kendi ihtiyaçlarını düşünerek sistemin kurulması veri paylaşımını engellemektedir. Bu nedenle veri 

standartları ve formatları diğer kurumlarla veri alış verişini sağlayacak şekilde belirlenmelidir.  

 

Üçüncü aşamada ise mevcut yapının sisteme doğru tanımlanması olmalıdır. Kurulacak sistemin tüm birimler tarafından 

kullanılması düşünülmelidir. Tüm çalışanların görüşleri alınmalı, beyin fırtınası oluşturulmalı böylece sistemin 

kurulduktan sonraki olumsuz yaklaşımlar bertaraf edilmelidir. Yeni bir teknolojiye geçilmesi daima zorluklarla 

olmuştur. Yeninin kabulü engellerle karşılanmış, eskiyi bırakmak istenilmemiştir. Bu nedenle önerilerin alınması 

sistemin yaşayabilmesi için gereklidir. 

 

Dördüncü aşamada sistemin kurulduktan sonra yaşayabilmesi için gerekli insan ve mali kaynakların sürekli olarak 

ayrılması gerekmektedir. Çünkü CBS’nin en önemli ayaklarından biri sistemin yaşayabilmesi için sürekli veri 

güncelliğinin yapılmasıdır. Ülkemizde çoğu bilgi sistemleri yetersiz insan ve mali kaynaklar yüzünden 

güncellenemediğinden kullanılamaz duruma gelmiştir. 

 

Son aşamada ise sistemin kullanılması teşvik edilmelidir. Eski uygulamaların kullanımı engellenmelidir. 
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