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ÖZET
Küreselleşen dünyanın en hızlı gelişen endüstrilerinden biri olan turizm tüm ülkelerin büyük yatırımlar yaptığı
bir alandır. Sağladığı büyük ekonomik destek nedeniyle ülkeler pastadan pay almak için yarış içine girmişlerdir.
Son yıllarda ülkemiz de bu yarışın içinde önemli yol kat etmiştir. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle turizm
faaliyetlerinin tanıtımları internet ortamına kaymış ve birçok ülke turizm web sayfalarıyla turizm değerlerini
tanıtmaya başlamıştır. Turizm web sayfalarında CBS destekli dinamik haritalar hazırlanarak insanlara konuma
dayalı bilgilere ulaşma imkanı sunulmaktadır. CBS’nin değişik disiplinlerde olduğu gibi turizm alanında da
önemli bir yere sahip olduğu açıktır. Sanayisiyle tanınan Kocaeli ilinin mevcut birçok turizm değeri bu
çalışmayla ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılarak, yerli ve yabancı turist sayısında artışa katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Turizm, Coğrafi Bilgi Sistemi, Turizm Bilgi Sistemi, Web CBS, E-Devlet

THE DESIGN OF KOCAELI TOURISM INFORMATION SYSTEM
ABSTRACT
Tourism that is the fastest growing industry of the globalizing world has increased the investments of the
countries in this sector. Due to the great economic contribution it provides to the countries, all countries have
been in the competition to receive a share from this industry. Our country has also taken some distance in this
competition. With development of internet technology promotions of touristic activities have skipped into the
internet and many countries started to promote their touristic interests with tourism web pages. In the tourism
web sites people are provided to access many data of spatial information through preparing dynamic maps with
GIS support. It is obvious that GIS has an important position in the tourism sector as in the other disciplines.
The existing tourism values of the province of Kocaeli which is well-known with its industry will be promoted to
the world and it is anticipated to contribute in the increase in the domestic and international tourism potential.
Keywords: Tourism, Geographical Information System, Tourism Information System, Web GIS, E-Government

1. GİRİŞ

Dünya geneline bakıldığında fiziki ve sosyal hareketliliğin ifadesi olan turizm, dünyada ve ülkemizde
hızla gelişen bir sektör olarak göze çapmaktadır. Her geçen gün turizm faaliyetlerinde bulunan
kişilerin sayısında meydana gelen büyük artış, ülkeleri mevcut potansiyellerini ve turistik ürünlerini
tanıtma ve böylece daha çok turist çekme yarışının içine sokmuştur. Bu amaçla çeşitli tanıtım
çalışmaları yapılmaktadır.
Ülkemizin konumu nedeniyle tarihsel olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapması, turizme
potansiyel teşkil eden doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri bakımından birçok ülkeye oranla
önceliğe sahip olmasına rağmen turizm potansiyelinden yeterince yararlanamamaktadır.
Turizm sektöründe diğer ülkelerle rekabet edebilmek ve turizm girdilerini artırabilmek için
öncelikli olarak turizme potansiyel teşkil eden turistik ürünlerin ve kaynakların tanıtımını özenli ve
etkin bir şekilde yapılması gerekir. Tanıtım faaliyetlerinin çok kısa sürede etkin bir şekilde yapılması,
internetin turizm tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir (Erdoğan ve Tiryakioğlu,
2004).
Internet teknolojisinin de yaygınlaşması birçok ülkenin bu teknolojiyi turizm potansiyellerini
tanıtımda kullanmasına yönlendirmiştir. Çünkü dünyanın her yerinden ülkelerin yaptığı turizmsel
tanıtımlara ulaşılabilmektedir. Ayrıca turizm olgusundaki tarihi ve kültürel eserlerin gezilip görülecek
yerler olması konum bilgisini ön plana çıkarmıştır. Buna bağlı olarak da turizm faaliyetlerinin
tanıtımında CBS’nin kullanılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Internet ve CBS teknolojilerinin bir
arada kullanılmasıyla turistik bilgi, çok daha geniş kitlelere erişerek turistik bilgi dağıtımında
geleneksel olarak yaşanan sorunlar ortadan kaldırmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemi hakkında çok çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Yomralıoğlu (2005)’e
göre; konuma dayalı işlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması,
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analizi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içinde gerçekleştirecek bir bilgi sistemi
şeklinde tanımlanırken, Wright (1994) ise grafik ve grafik olmayan her tür mekansal bilginin
toplanması, depolanması, birbiriyle ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve
sunulması işlemlerini yerine getiren temel bir teknoloji olarak tanımlamıştır. Bu tanımlardan yola
çıkarak CBS’nin konuma dayalı bilgilerin konumdan bağımsız sözel verilerle ilişkilendirilip
sorgulama ve çeşitli analizlerin yapıldığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz.
Coğrafi Bilgi Sistemlerini geleneksel veri tabanı yönetim sistemlerinden ayıran en önemli
nitelik; konumsal verinin ve tablosal verilerin bir arada yönetiminin sağlanabilmesidir. Bilgi çağının
yaşandığı günümüzde konumsal verinin yönetimi birçok disiplin ve hizmet sektörü için çok önemlidir.
2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN TURİZM AMAÇLI KULLANIMI
2.1. Turizm CBS
Günümüzde kişilerin turizm düşüncesi ve anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. Bir yere gidelim
ziyaret edelim düşüncesi bitmiş bunun yerine ilgi alanına göre turizm türüne katılım için tatil programı
yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda insanlar tatile gitmeden önce planlama ve çeşitli araştırmalar
yapmaktadır.

Turizmsel değerin tanıtımı ve gerekli bilgi alınması için en fazla kullanılan yöntemin harita
kullanımı olması tanıtım amaçlarına göre birçok harita hazırlanmasına neden olmuştur. Günümüz
imkânlarında internet teknolojisinin dünyanın her yerine ulaşması, haritaların dijital ortamda
sunulabilmesi ve daha fazla kişiye ulaşılabilmesinden dolayı birçok ülke turizm haritalarını web
ortamından sunmaktadır.
2.2. Turizmin Ekonomik Katkıları
Turizm, dünya genelinde 1950 yılından itibaren gelişme göstermiştir. Dünya üzerinde 1950 yılında
25.3 milyon olan turist sayısı, günümüzde 922 milyona ulaşmış, turizm faaliyetlerden elde edilen gelir
de 944 milyar doları bulmuştur (URL 1, 2010).

Ancak Türkiye’nin bu turizm pazarından aldığı %3 lük pay sahip olduğu büyük turizm
potansiyeline göre oldukça düşük olduğu söylenebilir. 2009 yılında Türkiye’ye yaklaşık 25 milyonun
üstünde turist gelmiş ve bu turistlerden 22 milyar dolar gelir sağlanmıştır. (URL 1, 2010). Turizmden
sağlanan gelir GSMH’nin %4.2 sini oluştururken bunun ihracat gelirlerine oranı %19.7 olmuştur.
Hâlbuki Türkiye kadar geniş topraklara ve iklim çeşitliliğine sahip olmayan bazı ülkeler Türkiye’den
çok daha fazla turist çekebilmekte ve daha çok kazanç sağlamaktadır. Örneğin; küçük bir ülke olan
Ukrayna’ya gelen turist sayısı ve bu ülkenin turizmden sağladığı gelir Türkiye ile aynı düzeyde iken,
Akdeniz havzasında yer alan İspanya’ya gelen turist sayısı 57.3 milyondur.
2.3. Turizm CBS Uygulama Örnekleri
Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ve ülkemizde de CBS’nin turistik amaçlar için kullanımı
gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde İstanbul, Trabzon, Kahramanmaraş, Afyon ve Antalya gibi
sayılı birkaç şehir için akademik düzeyde pilot projeler gerçekleştirilmişse de bu çalışmalar sınırlı
kalmıştır. Yurt dışında turizm ve tanıtıma dayalı yapılan CBS çalışmalardan bazıları Japonya,
Avustralya, Dubai, ABD, Kore’de bulunmaktadır.
2.3.1. Dubai Örneği
Dubai turizm haritası java platformunda hazırlanmış interaktif bir sisteme sahiptir. Platform statik
yapıda hazırlanmıştır. Ayrı bir sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Ekranda görüntülenen turizm
tesisleri üzerine harita üzerinden tıklanarak ilgili bilgi, resim ve videolara ulaşılabilmektedir (URL 2,
2010).
2.3.2. Dublin (İrlanda) Örneği
İrlanda’nın Dublin şehri turizm CBS uygulaması şehir merkezindeki restoran kafe ve önemli turistik
yerler Google map Api’leri kullanılarak geliştirilmiştir. Turizm değerlerine Google haritası altlığı
üzerinden ulaşılmaktadır. İstenen obje üzerine tıklanarak bilgi ve resimlere ulaşılabilmektedir. Şehre
gelecek turistler için yemek, konaklama, eğlence mekânları gibi birçok bilgiye sayfa üzerinden
ulaşılabilmektedir.
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2.3.3. Hong Kong Örneği
Hong Kong turizm haritası şehrin 3 boyutlu görüntülenmesi ve önemli binaların sorgulanmasına
imkân veren bir tasarımda hazırlanmıştır. Harita üzerinde gezinme, belli ölçeklerde yakınlaştırma ve
uzaklaştırma yapılabilmektedir. Arazi yapısından binaların görünümüne kadar gerçekçi bir görünüm
oluşturulmuştur. Ayrıca 3. boyuttan 2. boyuta geçiş, harita ve uydu görüntüsü arasında anlık geçişler
yapılabilmektedir (URL 3, 2010).

Şekil 1. Dubai turizm haritası ekran görüntüsü

Şekil 2. Hong Kong turizm haritası ekran görüntüsü
2.3.4. Afyon Örneği
Afyon turizm bilgi sistemi akademik anlamda yapılan bir çalışmadır. Yayının güncellenmesi ile ilgili
çalışmanın devamı gelmemiştir. Bu çalışmada 1/30000 ile 1/300000 ölçekleri arasında turizmsel
katmanları içeren bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Afyon iline ait tarihi, kültürel tesisler harita
üzerinden sorgulanabilmektedir.
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3. TURİZM HARİTASININ HAZIRLANMASI

Kocaeli ili barındırdığı turizmsel alanları yeterince değerlendirememesi ve tanıtımını istenen derecede
yapamamasından dolayı turizmden istenen payı alamamaktadır. Bu çalışma ile kentteki turizm
envanteri çıkartılmış, turistik değerlere ilişkin sözel bilgi ve resimler toplanarak sisteme aktarılmıştır.
Bu çalışmada hazırlanan web sayfası tüm dünyaya Kocaeli ilinin turizm değerlerinin tanıtılmasına
destek sağlaması hedeflenmektedir.
3.1. Veri Temini ve Düzenlemeler
Çalışmada tüm CBS projelerinde olduğu gibi grafik ve sözel bilgiler toplanmıştır. Belirlenen turizm
katmanları için gerekli yollar, sınırlar, vapur iskele yerleri ve yürüyüş parkurları Kocaeli Büyükşehir
Belediyesinden; tarihi ve kültürel tesisleri, konaklama yerlerini Kocaeli İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünden, bunun yanında gerekli görülen diğer veriler internet üzerindeki turizmle ilgili çeşitli
sitelerden, Turizm Bakanlığı, Valilikler gibi ilgili kurumların web sitelerinden temin edilerek veri
tabanına aktarılmıştır.
3.2. Veritabanı Tasarımı
Verilerin farklı kaynaklardan temin edilmesinin ardından verilerin sistematik hale getirilmesi ve
haritada kullanılabilmesi için veritabanı tasarımı yapılmış ve veriler bu hiyerarşiye göre sisteme
aktarılmıştır. Turizm haritasına altlık teşkil edecek veriler veritabanı tasarımına göre ArcInfo 9.3.1
programı aracılığıyla sisteme aktarılmıştır. Farklı koordinat sisteminde gelen verileri ITRF 96
datumuna dönüştürme işlemi yapılmıştır. Gelen veriler belirli bir hiyerarşiye getirilerek veritabanı
tasarlanmıştır.

Şekil 3. Çalışmada kullanılan turizm veritabanı

Veritabanınna aktarılan sözel veriler Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine göre hazırlanmıştır. Turizm
envanteri hakkında detaylı bilgi elde edilebilmesi için veritabanında hazırlanan bağlantı yardımıyla
açılacak html dosyaları oluşturulmuştur. Bu dosyalarda verilerle ilgili açıklamalar, resimler ve
verilerin web sayfalarına ulaşılması için bağlantı adresleri bulunmaktadır. Ayrıca şehirde yer alan tüm
otel, pansiyon, hastane gibi detay veriler sisteme aktarılmıştır. Harita altlığı olarak 2009 yılı IKONOS
uydu görüntüsü kullanılmıştır.
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3.3. Harita Tasarımı
ArcInfo programı kullanılarak haritanın görüntülenmesinde kullanılacak ölçek aralıkları belirlenmiştir.
Hazırlanan harita çalışma alanı için uygun olarak 400000, 200000, 100000, 50000, 20000, 3000
ölçekleri seçilmiş, bu ölçeklere bağlı olarak harita tasarımı ve semboloji boyutları belirlenmiştir.

Bu çalışmayla oluşturulan web CBS hizmetinden yurt dışında yaşayan ve potansiyel turist olan
kişilerin yararlanması için tüm veritabanı bilgileri ve menüler İngilizce olarak hazırlanmıştır.
Görüntüde yer alan tüm objelerin isimleri veritabanında hazırlanmış olan İngilizce tablolardan
aktarılmıştır.

Şekil 4. Turizm haritasının ArcInfo programındaki görünümü

Şekil 5. Kocaeli Turizm Haritası ekran görüntüsü
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3.4. Web Haritasının Yayınlanması
Mevcut .mxd uzantılı dosyalar ArcGIS 9.3.1 teknolojisiyle geliştirilen ve hızlı yayın yapılmasını
sağlayan .msd uzantılı dosya kayıt formatına dönüştürülmüştür. Burada ArcGIS Server programı
kullanılarak .msd uzantılı dosyalar yayınına açılmıştır.

Sayfa tasarımı Microsoft Silverlight teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Sayfanın
kenarında bulunan dil değişimi menüsüyle Türkçe-İngilizce harita sayfalarına ulaşılabilmektedir.
Hazırlanan web haritası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Serverları üzerinden tüm dünyaya
sunulmuştur.
4. SONUÇLAR

Kocaeli coğrafi konumu ve tarihinden dolayı birçok turizm değerine sahiptir. Ancak şehir, ülkemizde
turizm açısından yeterince tanıtılamamıştır. Bu çalışma, Kocaeli’nin ülkemize ve tüm dünyaya
tanıtılması amacıyla bir rehber ve turistlere bilgi kaynağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan
sistem klasik haritalardaki sınırlı bilgiden çıkartılarak yenilenen ve tüm dünyada geniş bir kitleye
online bir şekilde ulaşılabilen bir yapıya kavuşturulmuştur. Klasik haritalara göre analiz, sorgulama ve
turistik yerleri görüntüleme özelliğini bulunmaktadır. Çalışmada, multimedya ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri destekli web tabanlı turizm haritası oluşturulmuştur. Web sayfası ve harita güncellenebilir
bir yapıda hazırlanmış ve her kesimin anlayacağı bir yapıya kavuşturulmuştur.
Bu uygulama ülkemizde yapılan diğer çalışmaların daha da geliştirilmesiyle
oluşturulmasından dolayı diğer illere de örnek olacak özelliklere sahiptir. Bu tür çalışmaların
ülkemizde yapılacak diğer uygulamalara da altlık teşkil etmesi hedeflenmektedir. Böylece ülkemizin
tüm dünyaya daha iyi tanıtımı yapılacak ve dünya turizm pastasından daha fazla pay almasını
sağlayacaktır.
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