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ÖZET
Günümüz teknolojisinin sağladığı imkânlarla, verileri doğru, güncel ve eksiksiz bir biçimde depolayabilmekte, çeşitli
verilerle ilişkilendirilip paylaşıma sunabilmektedir. Bilgi çağına geçişte kilit bir konumda yer almakta olan üniversitelerin
bilginin en etkin kullanıldığı kurumların başında gelmesi beklenir. Mevcut bilgilerin değerlendirilip, güncellenmesi ve
bunlardan yeni bilgilerin elde edilmesi de bu kurumların gelişimi için kaçınılmazdır. Dolayısı ile üniversitelerin bilgi
teknolojisine dayalı sistemleri oluşturmaları oldukça önemlidir.
Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi ile ArcGIS programı kullanılarak üniversiteye ait sözel ve grafik verilerin
toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması, depolanması, sorgulanması, analiz edilmesi ve kullanıcılara belge ve raporlar
halinde sunulması amaçlanmıştır. Ek olarak, ArcGIS SketchUp eklentisi ve SketchUp Pro yazılımı ile yapılar üç boyutlu hale
getirilmiş ve örnek seçilen binalarda gerçeğine uygun kaplama işlemi yapılmıştır. Üretilen Bilgi Sistemi internet ortamında
yayınlanacak hale getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: CBS, Kampüs Bilgi Sistemi, SketchUp, ArcGIS, MapViewSVG

ABSTRACT
CAMPUS INFORMATION SYSTEM OF ERCIYES UNIVERSITY
When it is desired to getting the necessary data are pretty difficult in the universities like in each institutions. Especially,
there are some problems that putting and getting existed data orderly in developing universities. The data related with the
built buildings, academic personnel and managerial personnel also continual become different as developments in the
universities. In this thesis, an example of this has been accomplished.
Erciyes University Information Systems was designed and implemented, then results have been presented. Within the main
campus existing maps and related data were collected. Firstly, basic maps were digitized by NetCAD then in ArcGIS and
SketchUp software typical spatial analysis were examined. ArcGIS software was also used for cartographic aspects.
Keywords: GIS, Campus Information System, SketchUp, ArcGIS, MapViewSVG.

1. GİRİŞ
Tüm disiplinlerde olduğu gibi bilgisayar destekli harita uygulamalarında da bilgiden en iyi biçimde yararlanmak
gerekmektedir.
Bu amacın başarılabilmesi için bilginin uygun biçimde toplanması dışında, bilginin
depolanması, analiz edilebilmesi ve gerekli görüldüğünde en uygun şekilde sunulması gerekmektedir. Bu
problemlerden hareketle Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gerekliliği kaçınılmazdır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri bu türden problemlerin çözümü için Türkiye ve dünya genelinde kullanılan bir araçtır.
Bu sebeplerden dolayı dünyada ve Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı çok hızlı bir biçimde
artmaktadır. Bilgi denince akla ilk gelen kuruluşlar üniversitelerdir. Üniversitelerin gerektiği biçimde hizmet
verebilmeleri için üniversite bünyesinde bilgi sistemi kurmaları gerekmektedir.
Bu çalışmada böyle bir sistemin temel altyapısının nasıl olması gerektiği üzerinde durularak, örnek bir kampüs
üzerinde, coğrafi bilgi sistemi ile bir bilgi sisteminin tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Erciyes
Üniversitesi Kampus Bilgi Sistemi, üniversiteye ait konumsal ve konumsal olmayan verilerin toplanması, sayısal
ortama aktarılması, depolanması, analiz edilmesi ve bilginin istendiği biçimde sunulması için gerçekleştirilmiş
proje çalışmasıdır. Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs’üne ait halihazır harita ile haritada yer alan grafik
verilere ait sözel veriler toplanarak veri tabanına girilmiştir. Sisteme girilen bu veriler ArcGIS yazılımı
kullanılarak ilişkilendirilmiş analiz ve 3 boyutlu sorgulamaya hazır hale getirilmiştir.
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Kurumlarda günümüzün temel sorunlarından biri de bilgiye gerektiğinde ulaşabilmektir. Var olan bilgilerin
düzenli bir yapıya sahip olmaksızın arşivlenmesinde bir takım sorunların doğmasına neden olmaktadır. Ayrıca
var olan bilgilerden yeni bilgiler üretmek veya ihtiyaç duyulduğunda sağlıklı ve hızlı bir şekilde bilgiye sahip
olmak günümüz kurumlarının en fazla istekli oldukları yönetsel taleplerdir. Bu talepler birçok kurumda olduğu
gibi üniversiteler için de geçerlidir. Özellikle eğitim-öğretim ve araştırma konularında hızlı ve çağdaş hizmet
anlayışında olan bu kurumlarda, bilgi, diğer kurumlardan çok daha fazla önem taşımaktadır (Tiryaki ve Erdoğan,
2004). Erciyes Üniversitesi Kampus Bilgi Sisteminin oluşturulmasına en önemli sebep üniversitenin fiziki
durumunu gösteren sayısal haritaların olmamasıdır. Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi’nin diğer
amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 Erciyes üniversitesine ait fiziki durum haritalarının istenilen formatta elde edilmesi ve güncellenebilir
durumda tutulması,
 Üniversiteye ait verilere hızlı ve kolay ulaşımı sağlamak,
 Üniversite bulunan tüm fakültelere ait veri tabanlarının oluşturulmasıdır.

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR
3.1 Grafik Verilerin Oluşturulması
Çalışma alanına ait grafik bilgiler, Melikgazi Belediyesi’nden temin edilen NetCad formatındaki halihazır
haritalardan elde edilmiştir. Bina, yol ve yükseklik bilgileri ilk önce DXF katmanına daha sonrada ArcGIS
yazılımında SHP file formatına dönüştürülmüştür. Bina ve yol katmanına ait öznitelik bilgileri güncelleştirilerek
sorgulanabilir hale gelmiştir. Yükseklik bilgilerinden ArcGIS yazılımının 3D Analiz modülünün fonksiyonları
kullanılarak sayısal yükseklik modeli oluşturulmuştur. Kadastro Müdürlüğünden elde edilen kadastro ve
mülkiyet bilgileri de sisteme aktarılmış gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sorgulanabilir hale getirilmiştir.

3.2 Grafik olmayan(Öznitelik) Verilerinin Projeye Eklenmesi
Grafik olmayan veriler (mülkiyet verisi vb.) çeşitli kurumlardan edinilerek veri tabanı oluşturuldu. Excel
ortamındaki mülkiyet bilgilerinin ArcGIS ortamında ilişkilendirilmesinde Türkçe karakterlerin okutulmasında
problemler yaşanmıştır. Problemin çözümü için mülkiyet bilgileri “.mdb” formatına dönüştürülerek grafik
verilerle ilişkilendirilmiştir.
Binalara ait ad ve kat bilgisi gibi veriler konu katmanın “Attributes” tablosuna eklendi. Veri tabanını
oluşturulmasının ardından parsel numaraları kullanılarak proje ve veri tabanı “Relate” komutuyla ilişkilendirildi.

4. UYGULAMA
ArcGIS 9.2 platformu üzerinde geliştirilmekte olan Kampüs Bilgi Sistemi bünyesinde hem lokal hem de web
üzerinden etkileşimli olarak kampüs haritaları sorgulanabilmekte, birimler hakkında grafik ve sözel bir çok bilgi
edinilebilmektedir. Sistemin web modülüne ait etkileşimli sayfaların ana çatısı, ArcGIS üzerinde çalışan bir
makro olan “MapView SVG” eklentisi yardımı ile oluşturulmuş, ASP ve HTML dilinin farklı imkanları
kullanılarak yapabilirliği daha da arttırılmıştır,

4.1 Verilerin Internet Üzerinden Sunumu
ArcGIS ile Internet Explorer dilleri (Asp,html) arasında iletişim kurularak, konumsal verilere ait web tabanlı
tasarımlar yapılabilmektedir. Elde edilen sonuç sayfası index.html olarak kaydedilerek yapılan tasarım internet
üzerinden izlenebilmektedir. Bu durumda raster veriler GIF veya JPEG formatında, vektör veriler ve text objeleri
SVG (Scalable Vector Graphic) formatında saklanır. SVG formatı, web ortamında kartografik verilerin
özelliklerini kaybettirmeden iyi bir şekilde büyültme, küçültme, pan yapabilme imkanı veren grafik dosya
formatı olup XML’ye dayalı gelişmiş bir web dilidir (Ferraiolo, 2004). Kullanıcılara yüksek kalitede grafiklerin
kullanımını sağlar. Dosya boyutlarını oldukça küçültür ve browser içinde verilerin daha hızlı açılmasını sağlar.
SVG aynı zamanda öznitelik verilerini de destekler. Bu veriler proje içerisinde XML file olarak saklanırlar. Bu
tür veriler web sayfası içerisinde farklı yöntemlerle çağrılırlar. Grafik objenin üzerine Mouse yardımıyla seçim
yapılarak, grafik objelerin tüm özelliklerini görüntüleyerek yada sorgulama yaparak grafik objelere ait öznitelik
verileri web sayfası içerisinde görüntülenebilir. SVG formatı tüm web ile ilgili grafik ve yazılım firmaları
tarafından geliştirilmektedir. Bunlar, Adobe, Autodesk, Corel, Bit-Flash, Hp, IBM, Kodak, Microsoft,
Macromedia, Netscape, Open Text, SunMicroSystems, Xerox vb. ArcGIS’in içerisindeki bütün sembol ve
gösterimleri destekler. (Chris ve Jackson, 2005).
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Sistemin çalıştırılıp sonuç dosyalarının elde edilmesi için ArcGIS yazılımına
butonu eklenmiştir. Bu butonun
çalıştırılmasıyla index dosyaları üretilir. İndex dosyanın içeriği, aşağıdaki formların üzerindeki özelliklerin
seçilmesiyle elde edilir (Şekil 1). Kullanıcı web sayfası üzerinde görmek istediği Katman, Ölçek, Logo, Mesafe
ve Site Bilgileri gibi bileşenlerin seçimini yapar (Geymen, 2006).

Şekil 1: Grafik ve öznitelik bilgilerinin internet üzerinden sunumu
4.2 Yapıların 3 Boyutlu Hale Getirilmesi Ve Kaplanması
Grafik ve grafik olmayan verilerin projeye eklenmesinin ardından yapıların 3 boyutlu hale getirilmesi işlemine
başlandı. ArcScene ile binalar 3 boyutlu hale getirilebiliyor ancak kaplama yapılamadığından SketchUp
eklentisi(ArcGIS için) ve SketchUp Pro Programı kullanıldı. SketchUp, mimarlar, mühendisler, film yapımcıları,
oyun geliştiricileri ve 3 boyutlu modelleme gerektiren hemen her alandaki kullanıcılar için tasarlanmış bir 3B
Modelleme programıdır (http://tr.wikipedia.org/wiki/SketchUp). Sunum çıktıları için daha "profesyonel"
görsellere ihtiyaç duyan kullanıcılar için SketchUp'ın hâlihazırdaki çoğu 3B modelleme ve görselleştirme
programlarıyla uyumlu olmasına çalışılmaktadır. Bunun için devamlı olarak yeni eklentileri yayınlanmaktadır.
Yapıların 3 boyutlu hale getirilmesi ve kaplanmasına ilişkin işlem adımları şunlardır.
1. Önceden ArcGIS için kurulmuş olan SketchUp eklentisi ile 3 boyutlu hale getirilecek yapılar “Select
Features” ile seçilip format dönüşümü yapılarak SketchUp programına aktarıldı.
2. Yapılar dönüşüm sırasında 3 boyutlu hale geçer ve ardından kaplama işlemine geçilir. İlk olarak kaplama
yapılacak yapı üzerinde “Explode” komutu uygulanır (Şekil 2).
3. Ardından “Import” seçeneği ile kaplama yapılacak resim seçilir. Ardından aynı anda “Shift” tuşuna basılı
biçimde resmin yüzey üzerine istendiği gibi uyması sağlanır (Şekil 3).
4. Kaplama işlemi bittikten sonra “Export” seçeneği ile “ESRI multiPatch(.mdb)” formatında kaydedilir.
Ancak bu format sadece ArcGIS 9.2 ve üst versiyonları tarafından tanınmaktadır. Ek olarak ilk defa format
dönüşümü yapılırken program özellik sınıf tanımlamasının yapılması gerekmektedir (Şekil 4).
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Şekil 2: SketchUp genel görünüm

Şekil 3: Kaplama işlemi
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Şekil 4: Boyutlu Yapıların Projeye Eklenmiş Hali

5. SONUÇ
Günümüzde Coğrafi Bilgi Sitemleri birçok disiplin tarafından kullanılmaktadır. Farklı nitelikteki bilgilerin tek
bir sistemde toplanması, analiz edilmesi, ileri düzey sorgulama yetenekleri ve verilere istenildiği gibi ulaşılması
Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni cazip kılan nedenlerin başında gelmektedir.
Bu projede ile birçok farklı nitelikteki veriler bir araya getirilmiş, grafik ve grafik olmayan verilerin geniş
biçimde sorgulama olanağı sunulmuştur. Ek olarak Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi’nde 3 boyut
uygulaması yapılmış ve birçok binanın başarılı bir biçimde kaplaması yapılmış, internet ortamına aktarılmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemi’nin önemi kavrandıkça kullanım alanının artması kaçınılmaz olacaktır. Ancak
teknolojideki hızlı gelişmelerle CBS farklı bir boyut kazanacak, daha fazla kullanıcı dostu ve görsel açıdan çok
daha tatmin edici olacaktır.
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