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1

ÖZET
Günümüzde, özellikle kentsel alanlarda yaşanan hızlı nüfus artışı plansız ve sağlıksız bir gelişime neden olmaktadır. Ancak
yeni geliştirilen teknolojik imkanlar; yetkili kurum ve kuruluşların artan yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok araç
sunmaktadır. Plansız ve sağlıksız gelişimi engellemek konusunda kente yön veren kurumlar tarafından kullanılan araçlardan
bir tanesi de verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan
“Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile buna bağlı olarak geliştirilen “ Altyapı Bilgi Sistemleri”dir. Son yıllarda yerel yönetimler
tarafından kullanımı yaygınlaşan Altyapı Bilgi Sistemleri, oluşturulan veri bankası sayesinde şebekeye ait birçok bilgiyi
sorgulanabilir hale getirmekte ve bu sayede yönetimler tarafından daha hızlı ve sağlıklı karar verme sürecini desteklerken
aynı zamanda kurumsal harcamaları azaltma imkanı tanımakta ve iş süreçlerini azaltmaktadır.
Bu çalışmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından
2002 yılında başlanan ve büyükşehir sorumluluk alanında bulunan bölge için geliştirilen altyapı bilgi sisteminin tanıtılması
hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında, yerel yönetimlere yönelik altyapı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, ASAT Altyapı
Bilgi Sistemi’nin (ASAT-BİS) planlanması, kurulması ve işletilmesi aşamalarından bahsedilerek tanımlanmaktadır. ASATBİS projesi kapsamında geliştirilen sistem, sabit referans istasyonuna sahip haberleşmenin GPRS aracılığı ile yapıldığı bir
GPS sistemi kurulumu bakımından Türkiye ölçeğinde yerel yönetimler tarafından kurulan sistemlerden ilki niteliğini
taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ASAT-BİS projesi diğer yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi açısından önemli bir
çalışma olup bu çalışmada sistemin gelişim aşamaları ile işletimi sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri de
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antalya, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Altyapı Bilgi Sistemleri, ASAT-BİS

ABSTRACT
Nowadays, the rapid increase in population density has caused unsystematic and poor development in urban areas.
Nevertheless, new technologies have brought a variety of tools to suit the growing requirements of local authorities. One of
the tools available to prevent unsystematic and poor development is Geographical Information Systems (GIS), which can be
used for the collection, storage, and display of infrastructure data.
The aim of this study is to introduce the Infrastructure Information System, which was developed for the Antalya urban area
by Antalya Water and Wastewater Authority (ASAT) in 2002. This study aims to define the stages of planning,
implementation, and progress of the ASAT Infrastructure Information System (ASAT- BIS) in Antalya. ASAT-BIS is an
important project in view of first study which GPS communication on internet via GPRS. The developed approach is found to
be handy and helpful for local authorities, planners and decision makers in similar areas.

Keywords: Antalya, Geografical Information Systems, Infrastructure Information System, ASAT-BIS
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1. GİRİŞ
Günümüzde, özellikle kentsel alanlarda yaşanan hızlı nüfus artışı plansız ve sağlıksız bir gelişime neden
olmaktadır. Ancak yeni geliştirilen teknolojik imkanlar; yetkili kurum ve kuruluşların artan yönetim ihtiyaçlarını
karşılamak için pek çok araç sunmaktadır. Plansız ve sağlıksız gelişimi engellemek konusunda kente yön veren
kurumlar tarafından kullanılan araçlardan bir tanesi de verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi,
sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile buna bağlı olarak
geliştirilen “Altyapı Bilgi Sistemleri”dir. Son yıllarda yerel yönetimler tarafından kullanımı yaygınlaşan Altyapı
Bilgi Sistemleri, oluşturulan veri bankası sayesinde şebekeye ait birçok bilgiyi sorgulanabilir hale getirmekte ve
bu sayede yönetimler tarafından daha hızlı ve sağlıklı karar verme sürecini desteklerken aynı zamanda kurumsal
harcamaları azaltma imkanı tanımakta ve iş süreçlerini azaltmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2000 yılı verilerine göre nüfus artış hızı en yüksek olan il binde 46.67 gibi bir
oranla Antalya’dır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye nüfusuyla ilgili yaptığı belirlemelere göre 20062010 yılları arasında en hızlı nüfus artışının yüzde 12.6 ile Antalya ilinde yaşanacağı yönündedir. Şekil 1'de
geçmiş yıllara göre nüfus artış grafiklerine bakıldığında Antalya’nın nüfusunun sürekli ve hızlı bir biçimde
arttığı görülmektedir. Bu nedenle Antalya’ya hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları gelecek planlarını bu
verileri göz önüne alarak yapmak zorundadır.

Şekil 1. 1970-2007 yılları arasında Antalya nüfus artış grafiği
Hızlı artan nüfusla birlikte bilgi yoğunluğu da artmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı sürece bilgi kirliliği
meydana gelmekte ve elde bilgi olmasına karşın bu bilgiler sağlıklı bir biçimde kullanılamamaktadır. Özellikle
alt yapıyı yöneten kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi kirliliğinin önüne geçebilmesi ve bilgileri gerektiğinde
etkin bir biçimde kullanabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden faydalanmak zorundadır. CBS’den
faydalanma zorunluluğu yanında, oluşturulan bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, sağlıklı bir
güncelleme çalışması yürütülmek zorundadır. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel
Müdürlüğü sorumluluk sahasında hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve bilgi kirliliğine engel olmak
adına 2002 yılı itibariyle Alt Yapı Bilgi Sistemi’ni (ASAT-BİS) oluşturmak için harekete geçmiştir. ASAT-BİS
oluşturulduktan sonra ise güncelliğin korunması adına 2005 yılında, günümüzde hızla gelişen GPS teknolojisine
dayalı bir sistem kurulmuştur.
Bu çalışmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT)
tarafından 2002 yılında başlanan ve Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan bölge için geliştirilen altyapı bilgi
sisteminin tanıtılması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında, yerel yönetimlere yönelik altyapı bilgi
sistemlerinin geliştirilmesi, ASAT Altyapı Bilgi Sistemi’nin (ASAT-BİS) planlanması, kurulması ve işletilmesi
aşamalarından bahsedilerek tanımlanmaktadır. ASAT-BİS projesi kapsamında geliştirilen sistem, sabit referans
istasyonuna sahip haberleşmenin GPRS aracılığı ile yapıldığı bir GPS sistemi kurulumu bakımından Türkiye
ölçeğinde yerel yönetimler tarafından kurulan sistemlerden ilki niteliğini taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
ASAT-BİS projesi diğer yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi açısından önemli bir çalışma olup bu çalışmada
sistemin gelişim aşamaları ile işletimi sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri de sunulmaktadır.
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2. Çalışma Alanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü 141,719 Ha (1417.19 km2 sorumluluk alanına sahiptir.
2000 yılı nüfus verilerine göre bu alan içerisinde yaşayan nüfus 700.027 kişidir. Dolayısı ile 301,000 abonesi
bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hizmet alını içerisinde yer alan 700,027 kişilik
bir nüfusa hizmet vermektedir. ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde yaşayan Antalya halkına,
modern bir hizmet anlayışıyla, hijyenik koşullarda ve kaynakları optimum düzeyde kullanarak kesintisiz su
temin etmek ve etkin, sürekli atıksu hizmeti vermek için çalışmalarına devam etmektedir.

Şekil 2. ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası
ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında kaliteli ve sürekli hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdürerek,
güvenilir, yenilikçi, çevreye saygılı, su kaynaklarını etkin kullanan örnek bir kuruluş olma yolunda
ilerlemektedir.

MATERYAL- METOT
ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde hızla artan verilerin belirli bir disiplin altında verimli bir şekilde
kullanılabilmesi adına ilk olarak 2002 Haziran ayında Su Müdürlüğü altında Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefliği
kurulmuştur






Altyapı tesislerinin (içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu) sayısal ortama aktarmak ve güncelliğini
korumak.
Altyapı çalışmaları devam eden ilde, güncel verilerin sorgulanabilir ve analiz edilebilir duruma
getirerek hizmette kaliteyi arttırmak,
Saha çalışmalarında zaman kaybını engelleyip müdahalelerin doğru, hızlı ve yerinde yapılmasını
sağlamak.
İçmesuyu ve atıksu hatlarında iyileştirme yapılması gereken bölgelerin sayısal ortamda tespit edilmesini
sağlamak.
Diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket edebilme imkanını sağlamak.
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Her türlü analiz ve raporlamanın yapılmasına ortam hazırlamak gibi amaçlarla kurulumu için adım
atılan ASAT-BİS’in (Antalya Su ve Atıksu Bilgi Sistemi) gelişimini üç aşamada inceleyebiliriz

3.1. VERİLERİN SİSTEME AKTARILMASI
CBS şefliğinin kurulmasının ardından kullanılması düşünülen yazımlar ve veri tabanı gerekli koşullar sağlanarak
temin edilmiş olup ilgili personele eğitimleri verilmiştir. Başlangıçta coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olarak
GeoMedia Pro. 04.00.22.12, CAD verilerinin aktarımı için Microstation V7 programı ve veri tabanı olarak da
Access veri tabanının kullanımı uygun görülmüştür. Söz konusu programların temini ve eğitimlerinin ilgili
personele verilmesinin ardından öncelikle 2002 yılı öncesine ait müteahhit ve taşeron firmalarca yapılmış
imalatlar oluşturulan veri tabanına işlenmiştir. Yine bu döneme kadar sahada yapılmış değişiklikler konusunda
şebekeye hakim ustalarla çalışılarak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Başlangıç aşamasında karşılaşılan
sorunlar aşılarak içmesuyu hatlarına ait grafik ve öznitelik bilgiler veri tabanına atılarak verilerin akıllı hale
getirilmesi sağlanmış olup geçmiş yıllarda yapılmış olan içmesuyu hatları şematik olarak veri tabanına
aktarılmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde altyapı bilgi sistemi oluşturmanın kendine has önemli zorlukları vardır. Çünkü bu tür
ülkelerde sağlıklı alt yapı tesisleri bulunmamasının yanında yer altında bir karmaşa söz konusudur. Gelişmekte
olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde de alt yapıda düzen yerine karmaşa hakimdir. Dolayısı ile karmaşanın
hakim olduğu bir alanda hatasız bir altyapı bilgi sistemi oluşturmak neredeyse imkansızdır. Geçmiş dönemlerde
yapılmış imalatlar eldeki veriler ve şebekeye hakim ustalar ışığında minimum hatayla sisteme aktarılmaya
çalışılmıştır. Bu verilerinin doğruluğu şebekede meydana gelen arızaların tamiri sırasında kontrol edilerek varsa
hatalar düzeltilmektedir. Bu sayede şebekenin güvenirliliği arttırılmaktadır. Yeni yapılan imalatlar ise yapım
aşamasında GPS (Global Position Systems) sistemi kullanılarak yerinde sağlıklı bir biçimde ASAT-BİS’e
aktarılmaktadır.

3.2. Sisteme aktarılan verilerin güncelliğinin korunması
Coğrafi bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliği bilgilerin güncel tutulması ile yakından ilgilidir. Özellikle güncelliği
korunmayan alt yapı bilgi sistemleri zaman içinde sağlıklı sonuçlar verme yetisini kaybetmeye mahkumdurlar.
Güncel olmayan bir sistem sorulan sorulara hatalı cevap verecek dolayısı ile karar verici mekanizmaları hatalı
karar vermeye itecektir. Sistem oluşturma aşamasındaki maliyetin boşa gitmemesi aksine söz konusu maliyetin
fazlasıyla geri kazanılması tamamıyla sistemin güncel tutulmasına bağlıdır. ASAT'da bu husus dikkate alınarak,
alt yapı tesislerinde (içmesuyu, atıksu, yağmursuyu) meydana gelen tüm değişiklikler sağlıklı bir biçimde
sisteme aktarılmaktadır.
Güncellenme çalışmaları Haziran 2006 tarihine kadar sahada yapılan değişiklerin basit krokiler çizilerek CBS
servisine iletilmesi ve burada ASAT-BİS’e şematik olarak girilmesi şeklinde yapılmıştır. Bu güncelleme şeklinin
yeterince sağlıklı olmadığı zaman içinde ortaya çıkmıştır. 2002 yılı sonrasında yapılan imalatların birçoğunun
sisteme girilmediği anlaşılmıştır. Çünkü bu sistem kişilere dayalı dolayısı ile hataya açık bir güncelleme
sistemidir.
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Şekil 3. Saha personeli tarafından çizilen krokilere örnek.
Bu aksaklıkların fark edilmesinin ardından güncellemelerin daha güvenilir ve eksiksiz yapılabilmesi için
günümüzün hızla gelişen teknolojilerinden birisi olan GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) teknolojisinden
faydalanma kararı alınmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de bir ilk olan sabit referans istasyonuna sahip
haberleşmenin GPRS sistem ile yapıldığı bir GPS sistemi kurmak için çalışmalara başlanmıştır. Kararın
alınmasından kısa süre sonra gerekli adımlar atılmış ve 2006 yılı Haziran ayında GPS sistemi çalışır duruma
gelmiştir. Böylelikle altyapı tesislerimizde meydana gelen değişimler koordinatlı olarak yerinde tespit edilip
devamında ASAT-BİS’e aktarılmaya başlanmıştır. Sabit referans istasyonuna sahip GPS sistemini kurmaya iten
sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür;








İçmesuyu hatlarımızın noktasal olarak yerinin tespiti için GPS kullanma zorunluluğu
Farklı yükleniciler tarafından yapılan imalatların Total Station kullanarak yapmış olduğu ölçümler
sonucu birleşme noktalarında hatların kesişmemesi (ölçümler sırasında baz alınan noktaların
tutarsızlığı, uyuşumsuz olması )
Kurumumuz kontrolünde müteahhitler tarafından yapılan imalatların sağlıklı ve sistemimize uyumlu bir
şekilde aktarılmasının gerekliliği.
Sahadaki değişikliklerin basit krokiler aracılığı ile sisteme aktarılmasının bir takım hatalara yol açması
İçmesuyu hatlarımızda meydana gelen arıza noktalarını koordinatlı olarak sistemimize aktarılması.
GPS sistemi ile güncel verilerin toplanması hata payını minimuma indireceği düşüncesi
Daha az maliyet ve iş gücüyle güvenilir veri elde etmek

gibi düşenceler sonucu sabit referans istasyonlu GPS sistemi kurulmuştur.
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Şekil 4. Şematik güncelleme sonucu yapılan hatalara örnek.
Özetle ASAT-BİS’in güncelliğini korumak amacıyla alt yapı tesislerimizde meydana gelen değişimleri ve yeni
imalatları yerinde, hızlı ve sağlıklı olarak ASAT-BİS’e aktarmak gayesiyle söz konusu sistem kurulmuştur.
Böylelikle GPS sistemin kullanılmaya başlanmasından bugüne kadar olan güncellemelerin güvenilirlik sorunu
minimum düzeye indirilmiştir.
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Şekil 5. Farklı yükleniciler tarafından yapılan imalatlara ait ölçümlerin uyuşumsuzluğunu gösteren bir örnek.

3.3. GPS SİSTEMİNİN KURULUM AŞAMALARI
Kurulan sistemin ülkemizde ilk olması, örneğinin olmaması sistemin kurulum aşamasında bazı sorunlarla
karşılaşılmasını muhtemel kılmıştır. İlk olarak çalışma sahamız ve ihtiyaçlarımız göz önüne alınmış gerekli
donanım ve özellikleri tespit edilmiştir. Bunun sonucunda iki temel husus ön plana çıkmıştır. Bunlar;



Çalışma sahasının daha çok meskun alanları kapsaması nedeniyle Amerikan (GPS) uydularının yanında
Rus (Glonnass) uydularının da sistemde yer alması
Sabit referans istasyonu ile gezici GPS arasında haberleşme yönteminin sorunsuz olması.

Bu iki husus üzerinde durulmuş, kurulacak olan sistemin Amerikan (GPS) uyduları ve Rus (Glonnass)
uydularında veri alıp çözüm üretme yetisine sahip olması şartı aranmıştır. İkinci husus için ise öncelikle telsizle
(RTK) haberleşme yolu denenmiştir. Bu yöntemle sağlıklı çözüm alınamamıştır. Çalışma sahasının genişliği
telsizle haberleşme için ek maliyet gerektirdiği (en az iki adet röle kurulumu) için GPRS modem kullanılarak
haberleşmenin internet üzerinden sağlanması denenmiştir. Bu yöntem kullanılarak daha az maliyetle daha
sağlıklı bir haberleşme sağlanabileceği anlaşılmış ve bu yöntemin kullanılmasına karar verilmiştir.
Sistem server, 1 adet sabit GPS ve 1 adet gezici GPS oluşmaktadır. Sistem Rus (Glonnass) ve Amerikan
uydularından veri alıp çözüm üretme özelliğine sahiptir. Çalışma alanımızın daha çok meskun saha içerisinde
olması Rus uydularının kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Çok katlı binalar arasında GPS ile ölçüm yapabilme
imkanı uydu sayısına paralel olarak artmaktadır. Sabit GPS’ten gezici GPS’e GPRS üzerinden ulaşan
düzeltmeler sayesinde cm hassasiyetinde ölçüm yapılabilmektedir. Sistem kurulmadan önce sabit noktamızın
(ASAT) koordinat değeri tespit edilmiştir. Koordinat elde edilmesi amacı ile, Antalya sınırları içinde bulunan 3
adet TUTGA (Bahtılı-Gebiz-Serik) ve sabit noktada (ASAT) eş zamanlı 4 saat süren statik oturum yapılmıştır.
Ölçü sonucu elde edilen datalar Pinnacle değerlendirme yazılımında TUTGA noktalarına dayalı olarak
dengelenmiş ve ASAT noktasının ITRF96 datumunda 2006.32 epoğunda dengelenmiş koordinatları elde
edilmiştir. Oluşturulan bu sistem sayesinde ASAT sürekli gözlem yapan GPS referans istasyonu ile bağlantı
kurabildiğimiz tüm noktalarda (GSM şebekesinin çalıştığı Antalya sınırları içindeki tüm noktalar) gezici GPS ile
cm hassasiyetinde ölçüm yapılabilmektedir.

4. Verilerin Yönetim Amaçlı Kullanımı
Sistemin oluşturulması ve güncelliğin korunması sağlandıktan sonra veriler kurumun farklı birimlerinde görev
yapan kişilere farklı alanlarda yol gösterici olmaya başlamıştır. ASAT-BİS (Antalya Su ve Atıksu Bilgi Sistemi)
ile ne elde edildi ve edecek? Sorusunu dört başlık altında cevaplayabiliriz;
Saha ekipleri için: Çalışma yapacakları bölgenin şebeke planı ve yerleşimi paftalar halinde (teknolojideki
ilerlemeye bağlı olarak GPS ile) sahadaki ekibe vererek ekibin zaman kaybının minimum düzeye çekilmesi ve
şebekeye
doğru
müdahalesi
mümkün
hale
gelmiştir.
Yönetim için: Oluşturulan veri bankası sayesinde şebekeye ait birçok bilgi sorgulanabilir duruma gelmiştir. Bu
sayede yönetimin hızlı ve sağlıklı kararlar vermesi mümkün olmaktadır. Yeni yatırımlar ve ihtiyaçlar konusunda
daha güvenilir daha doğru kararlar verme imkanı sağlanmaktadır.
Diğer kurumlar için: Farklı altyapı kuruluşların (elektrik, telefon vb.) kendi alanlarında yapmış olduğu
çalışmalar ve güzergah seçiminde yol gösterici rol üslenmektedir. Böylelikle doğması muhtemel tehlikelerin en
aza indirilmesi, önlenmesi adına önemli katkıda bulunulmaktadır.
Müşterilerimiz için: Özellikle müşterilerimizin yeni abonelikleri ve beraberinde şebeke bağlantıları yapılırken
yol gösterici olmak, söz konusu bölgede altyapı tesisimizin bulunup bulunmadığı konusunda kısa sürede görmek
ayrıca bağlantı noktası seçiminde doğru karar vermek gibi konularda ASAT-BİS ten faydalanılmaktadır.
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Coğrafi bilgi sistemleri kullanıcılara sağladığı avantajlar bakımından son derece önemlidir. Son yıllarda hızla
artan verilerin gerektiğinde verimli bir şekilde kullanılabilmek için belirli bir disiplin altında depolanması
zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle alt yapı kuruluşları ve dolayısı ile yerel yönetimler sağlıklı ve kaliteli hizmet
verebilmek için coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanmalıdırlar.
Coğrafi bilgi sistemlerinde oluşum aşamasından sonraki en önemli nokta güncelliğin korunmasıdır. Çünkü
coğrafi bilgi sistemlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması bilgilerin güncel tutulması ile yakından ilgilidir.
Özellikle güncelliği korunmayan alt yapı bilgi sistemleri zaman içinde sağlıklı sonuçlar verme yetisini
kaybetmeye mahkumdurlar. Güncel olmayan bir sistem sorulan sorulara hatalı cevap verecek dolayısı ile karar
verici mekanizmaları hatalı karar vermeye itecektir. Sistem oluşturma aşamasındaki maliyetin boşa gitmemesi
aksine söz konusu maliyetin fazlasıyla geri kazanılması tamamıyla sistemin güncel tutulmasına bağlıdır.
Güncelleme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel
Müdürlüğü tarafından sabit referans istasyonuna sahip GPS sistemi kurulmuştur. Söz konusu sistemin avantajları
göz önüne alındığında, bu sistemin diğer şehirlerde yerel yönetimler kurulması faydalı olacaktır. Bu kapsamda,
ASAT Genel Müdürlüğü tarafından güncelleme çalışmalarına yönelik geliştirilen bu uygulama diğer şehirlere ve
yerel yönetimlerine örnek teşkil etmektedir.
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