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ÖZET
İnşaat Mühendisliği anabilim dallarından birisi olan yapı yönetimi, şantiyede eşzamanlı ya da ardışık olarak
gerçekleştirilen proje aşamalarının koordinasyonunu içerir. Ülkemizde 1999 Gölcük ve Düzce depremleri
sonrasında gündeme gelen yapı denetimi, yapı yönetiminin bir parçası olan kalite-kontrol çalışmaları kadar afet
öncesi çalışmalar için de büyük önem arz etmektedir. Veritabanı desteği sayesinde etkin bir veri yönetimi sunan
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), birçok mühendislik probleminin çözümünde karar desteği sağlamaktadır. İnşaat
sektörüne önemli faydaları olmasına karşın CBS’nin yapı yönetimindeki önemi henüz tam anlamıyla
kavranamamıştır. Bu çalışmada, yapı yönetiminde CBS uygulamaları anlatılmış ve yapı denetiminin afet
yönetimi için önemi tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Afet Yönetimi, CBS, Yapı Denetim, Yapı Yönetimi.

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM APPLICATIONS IN CONSTRUCTION
MANAGEMENT AND IMPORTANCE OF BUILDING INSPECTION FOR DISASTER
MANAGEMENT
ABSTRACT
Construction management, one of the branches of civil engineering, contains coordination of project stages
which is performed simultaneously or sequentially. In our country, building inspection which became a current
issue after 1999 Golcuk and Duzce Earthquakes, has a great importance not only for quality-control activities
which is a part of construction management, but also for studies before disaster. Using database support,
Geographic Information System (GIS) that presents an efficient data management, simplify decision making for
solution of several engineering problems. Although GIS has wide support in construction sector, its importance
for construction management is not realized completely. In this study, GIS applications in construction
management is given and importance of building inspection for disaster management is examined.
Keywords: Disaster Management, GIS, Building Inspection, Construction Management.

1. GİRİŞ

İnsanoğlu, günümüz modern şehirlerini inşa edene kadar uzun bir tarihsel süreçten geçmiştir. Malzeme
kullanımını keşfeden insanoğlu, barınma ihtiyacını karşılayabilmek için barınaklar; ulaşım kolaylığı
sağlayabilmek için yollar; su kaynaklarına erişimi kolaylaştırabilmek için su kanalları inşa etmiştir. Bu
uygulamalar, çağımızın inşaat mühendisliği tekniklerinin temelini oluştururken bu mühendislik dalının
insan hayatı ve şehirleşme için ne derece önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. İnsanlık tarihi kadar
köklü bir geçmişe sahip olan inşaat mühendisliği, birçok anabilim dalını bünyesinde barındırmaktadır.
Bu anabilim dallarından biri olan yapı yönetimi, şantiyede eşzamanlı ya da ardışık olarak yürütülen
yapım aşamalarının koordinasyonunu ve yönetimini içermektedir. Şantiye içi tesis düzenlemelerinden
güzergah tayinine; yapı maliyet analizinden iş planına kadar çeşitli aşamalar yapı yönetiminin
konusunu oluşturmaktadır.
Yapı yönetiminin bir diğer aşaması da yapı kalite kontrolüdür. 1999 Gölcük ve Düzce
Depremleri sonrasında gündeme gelen yapı denetimi, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun ile 19 ilde uygulanmaya başlamıştır. Yapı denetimi, standartlara uygun yapı inşa
edilmesi için proje ve yapı denetimini sağlayarak can ve mal güvenliğini temin etmeyi
amaçlamaktadır. Standartlara uygun yapı yapılması; afet öncesi alınan önlemlere bir örnek
oluşturmaktadır. Bu yönüyle yapı denetiminin, bir afet öncesi hazırlık çalışması olduğu söylenebilir.
Son yıllarda Dünya’da ve ülkemizde kullanımı yaygınlaşan CBS, veritabanı desteği ve
konumsal problemlere getirdiği çözümler sayesinde etkin bir karar desteği sağlamaktadır. Geniş
kullanım alanına rağmen ülkemizde CBS’nin yapı yönetimi için önemi henüz tam olarak
kavranamamıştır.
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Bu çalışmada, yapı yönetiminde CBS uygulamaları tanıtılmış; yapı yönetiminin bir bileşeni olan yapı
denetiminin afet öncesi çalışmalardaki önemi tartışılmıştır.
1.1. Yapı Yönetiminde CBS Uygulamaları

Yapı yönetiminde CBS, yaygın olarak şu amaçlarla kullanılmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Şantiye tasarımı
Şantiye içi güzergah belirleme
Veritabanı tasarımı
Proje iş programı hazırlama
Yapı maliyet analizi
Yapı görselleştirme
Güvenlik ve kalite kontrol

1.1. 1. Şantiye Tasarımı
Şantiye içi uygun tesis düzenlemeleri, iş kapasitesini ve kalitesini artırmak için oldukça önemlidir.
Doğru düşünülmemiş bir şantiye tasarımı, imalat süresini ve maliyetini olumsuz yönde etkileyecektir.
Şantiyede kalıcı ve geçici olmak üzere iki çeşit tesis mevcuttur. İmalatı yapılan yapılar kalıcı tesisleri
oluştururken; bu tesislerin inşası sırasında kullanılan ofisler, depolar, atölyeler, park alanları geçici
tesisler olarak adlandırılmaktadır. Geçici tesisler için en uygun tasarım, bu tesislerin kalıcı tesislermiş
gibi düzenlenmesidir. Bunun için tesisin ilgili iş alanına, malzeme ve ekipmana uzaklığı, şantiye
içinde oluşturacağı trafik şartları, ulaşılabilirliği, yer değiştirmeye uygunluğu gibi kriterler göz önünde
bulundurulmalıdır. Birçok kritere sahip olan geçici tesis tasarımının iyi düşünülmemiş metotlarla
gerçekleştirilmesi zaman kaybına ve fazladan maliyete neden olacaktır. Çok değişkenli konumsal
problemlere çözümler sunabilen CBS’nin kullanımı, imalatın etkili şekilde yürütülmesine katkı
sağlamakta; zaman kaybı ve fazladan maliyetleri en aza indirmektedir. Şekil 1’de CBS destekli bir
geçici tesis tasarımı görülmektedir.

Şekil 1. CBS destekli bir geçici tesis tasarımı

Şantiye içi tesis düzenlemelerinde güvenlik ve çevre şartları da büyük önem arz etmektedir. Yapı
sahasında yaralanma ve ölüm riski oldukça yüksektir. Şantiyenin iş kazasına karşı güvenli hale
getirilmesinde geçici tesisler de büyük rol oynamaktadır. Uygun bir düzenlemeyle şantiye içinde iş
kazaları en aza indirilebilmekte ve önlenebilmektedir. Şantiye içi çevresel şartlar, kullanılacak
tesislerin en uygun şekilde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde imalat atıkları çevreye
zarar verecektir.
1.1.2. Şantiye İçi Güzergah Belirleme
Birçok yapım aşamasının yürütüldüğü şantiyede çeşitli vasıtalar ve iş makineleri kullanılmaktadır.
Proje yöneticileri bu araçların en verimli şekilde faaliyet göstermesini istemektedir. Ancak iş
makineleri ve diğer vasıtaların aynı yolu kullanması, şantiye içi trafiğin aksamasına, kazalara;
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dolayısıyla zaman kaybına ve fazladan maliyete yol açmaktadır. Bu durumu önlemek ve iş
makinelerinden istenen verimi sağlayabilmek için şantiye içi araç güzergahları belirlenmelidir. Şantiye
içinde yapılacak kazı işlerinde; doğalgaz, elektrik ve telefon gibi şehrin mevcut enerji hatları sıklıkla
zarar görmektedir. Proje yöneticileri, zaman kaybına neden olan bu durumu önlemek için de güzergah
tespitine başvurmaktadır.
Araç güzergah tayininde şantiye içi yolların haritaları ve CBS yazılımlarının Network
Analysis aracı kullanılarak uygun güzergah tayini yapılabilir. Şekil 2’de Network Analysis aracı ile
belirlenmiş vasıta güzergahları görülmektedir. Kazı işleri için yapılacak güzergah tayininde ise şehir
içi yeraltı enerji hatlarının haritaları ve kazı yapılacak bölgenin haritaları elde edilerek var olan hatlara
zarar verilmeden kazı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Şekil 2. Network Analysis ile elde edilen vasıta güzergahları
1.1.3. Yapı Veritabanı Tasarımı
Yapı projelerinde hem konumsal hem de konumsal olmayan (özniteliksel) veriler mevcuttur. Mimari
ve statik-betonarme proje çizimleri konumsal; iş planı, malzeme tipi ve miktarı, güvenlik ve kalite
kontrol verileri özniteliksel verilerdir. Yapı yönetiminde proje yöneticileri tarafından, hem konumsal
hem de konumsal olmayan verilerin sağlanması ve tüm verilerin kolay erişilebilecek bir veritabanında
saklanması istenmektedir. Veritabanı desteği ile CBS, farklı tipte verilerin tek bir ortamda
depolanmasını sağlamaktadır. Böylece proje yöneticilerinin yapısal veritabanı tasarımına olanak
vermektedir. CBS desteğiyle verilerin tek ortam üzerinden yönetimi, inşaat aşamalarında zaman
kayıplarını en aza indirmekte ve gerektiğinde karar desteği sağlamaktadır.
1.1.4. Proje İş Programı Hazırlama
Yapı projeleri eşzamanlı veya ardışık birçok yapım aşamasına sahiptir. Bu aşamaların süreleri,
başlangıç ve bitiş tarihleri hazırlanan iş programında gösterilmektedir. Bir imalatın kaç gün
süreceğinin, ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğinin bilinmesi proje yöneticilerine; meydana
gelebilecek gecikmeler ve bu gecikmelerin süresi hakkında bilgi vermektedir.

Proje iş programının hazırlanmasında çoğunlukla Kritik Yol Yöntemi (CPM) ve çubuk
diyagramlar kullanılmaktadır. CPM; sırası, süresi ve aralarındaki ilişki belli olan faaliyetlerin
planlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Çubuk diyagram ise, faaliyetlerin birbirlerini izleyecek
şekilde bir tablo üzerinde gösterimidir. Sıkça kullanılmalarına rağmen CPM ve çubuk diyagramlar,
konumsal problemlere çözüm getirememektedir. Bu nedenle iş programı oluşturulurken CBS’den
yararlanılmaktadır. 2 ve 3 boyutlu görselleştirme desteği sayesinde CBS, görsel verilerle iş
programının entegre edilmesine imkan vermektedir (Şekil 3). Böylece iş programı, proje
yöneticilerinin hem “ne zaman” hem de “nerede” sorusuna yanıt verebilecektir.
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1.1.5. Yapı Maliyet Analizi
Yapı yönetiminin en önemli bileşenlerinden biri yapı maliyetidir. Malzeme, ekipman ve işçi ücretleri
yapı maliyetini oluşturmaktadır. Bu yüzden, yapı maliyetinin hesaplanabilmesi için yapım
aşamalarında çalışacak işçi sayısı, kullanılacak malzeme/ekipman türü ve miktarı bilinmelidir.
Piyasada yapı maliyet hesabı için kullanılan birçok yazılım mevcuttur. Fakat bu yazılımlar konumsal
ihtiyaçlara cevap verememektedir. CBS ise yapı maliyet analizinin görsel verilerle entegrasyonunu
sağlayarak konumsal problemlere çözüm getirmektedir. Veritabanı desteği sayesinde CBS; konumsal
ve özniteliksel verilerin tablolar halinde saklanmasını ve görüntülenmesini sağlamaktadır. Maliyet
analizi görsel verilerin uzunluk, alan ve hacim parametreleri yardımıyla hesaplanıp 3 boyutlu
çizimlerle birlikte görüntülenebilir (Şekil 4).

Şekil 4. 3 boyutlu görsel verilerle entegre maliyet analizi
Şekil 3. CBS destekli proje iş programı

CBS destekli maliyet analizi için geliştirilen MaterialPlan, keşif ve metrajın yanı sıra şantiye içi
malzeme depolarının yer seçimine de bulgusal bir yaklaşım getirmektedir. Hesaplanan miktarlarla yapı
iş programının birleştirilmesi ile dinamik bir malzeme ihtiyaç planı geliştirilmiştir. Çalışma, CBS’nin
yapı maliyet analizi, yer seçimi ve malzeme yönetimi gibi konularda etkinliğini ortaya koymaktadır.
Maliyet analizi için CAD teknolojisinden de yararlanılmaktadır. Bunun için bir bütün olan
mimari çizimlerin, keşif ve metraj hesabı yapılabilmesi için ayrı veri katmanları olarak düzenlenmesi
gerekmektedir. Fakat CAD yazılımları veritabanı desteği sunamadığından görsel verilerle birleştirilen
maliyet analizinin tablolar halinde görüntülenmesi ancak CBS teknolojisi ile mümkündür.
1.1.6. Yapı Görselleştirme
Gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar, her alanda olduğu gibi yapı yönetiminde de yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu teknolojik imkanlardan biri de 3 boyutlu uygulamalardır. Yapım aşamalarındaki
tüm ilerlemelerin proje yöneticileri tarafından aynı anda gözlemlenmesini kolaylaştırmak amacıyla 3
boyutlu görselleştirmeye başvurulmaktadır. Aşağıda yapı yönetiminde 3 boyutlu uygulamalar
anlatılacak; bu uygulamalarda kullanılan CAD ve CBS teknolojinin karşılaştırılması sunulacaktır. Bu
kapsamda bina bilgi modeli, CBS destekli yapı görselleştirme konuları ana hatları ile verilecektir.

Bina bilgi modeli: Proje yöneticileri, yapım aşamalarındaki ilerlemeleri kolaylıkla
gözlemlemek isterler. Proje yöneticilerine ihtiyaçları olan veri desteğini sağlamak için yapının 3
boyutlu modellenmesi öngörülmektedir. 3 boyutlu modelleme için CAD teknolojisi kullanılarak Bina
Bilgi Modeli adında bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem, yapı sahibinden mimara; yükleniciden
inşaat mühendisine kadar yapıyla ilgisi olan tüm şahıslara görsel veri desteği sağlamaktadır (Şekil 5).
CAD teknolojisinin yapı yönetimindeki kullanımı 3,4 ve 5 boyutlu uygulamalara imkan
tanımıştır. İş programının CAD yazılımlarıyla üretilen 3 boyutlu çizimlerle birleştirilmesi sonucu 4
boyutlu CAD uygulamaları geliştirilirken; proje iş programı ve finansal kaynakların 3 boyutlu görsel
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verilerle birleştirilmesi sonucu 5 boyutlu CAD geliştirilmiştir. 4 boyutlu CAD araçları bütün
ilerlemeleri etkili bir tarzda göstermekte ve şantiyedeki olası aksaklıkları ortaya koymaktadır. 5
boyutlu CAD ise bu teknolojiye finansal kaynakları ekleyerek projedeki maliyet kaynaklı problemlerin
hızlı ve etkili bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Şekil 5. Bina Bilgi Modeli

CBS destekli görselleştirme: Yapı yönetiminde birçok uygulamada kullanılan CBS, 3 boyutlu
görselleştirme konusunda da etkin bir çalışma sağlamaktadır. Mevcut 3 boyutlu çözümler çoğunlukla
veri toplama, görselleştirme ve sunuş üzerine odaklanmıştır. CBS yazılımlarının 3D Analyst aracı, 2
boyutlu görselleri 3 boyutlu hale getirmek için kullanılırken 3 boyutlu CBS araçlarının
yaygınlaşmasını da sağlamıştır. Sağladığı gerçekçi görsel sunum sayesinde 3 boyutlu CBS, yapım
aşamalarındaki ilerlemelerin kolaylıkla gözlemlenmesine ve olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale
edilmesine imkan sağlamaktadır.

CBS destekli 3 boyutlu uygulamalar, iş programı ve finansal verilerin görsel verilerle
birleştirilmesi sonucu 4 ve 5 boyutlu CBS araçlarının üretilmesine de zemin oluşturmaktadır. Zaman
boyutunun görsel verilerle birlikte sunulması, yapı projelerindeki zaman odaklı problemlere çözümler
getirmektedir. CBS’de iş programındaki faaliyetlerin eksikliğini gözlemleyip önlemeye yardım
edebilen görsel kontrol mümkündür. Ayrıca yapıyla ilgili tüm verilerin tek ortamda saklamasına; veri
düzeltme ve görüntülemenin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan veritabanı desteğine
sahiptir. Bu sayede etkili bir yapı yönetimi sağlamaktadır. Yapı yönetiminde henüz yaygınlaşmamış
olan 5 boyutlu CBS araçları ise “nerede”, “ne zaman” ve “ne kadar” sorularına yanıt verebilen
gelişmiş uygulamalardır.
CAD ve CBS teknolojisinin görselleştirme açısından karşılaştırması: Yapı projelerinde geniş
bir kullanım alanına sahip olan CAD teknolojisi, proje yöneticilerine bilgisayar destekli mimari
çizimlerin oluşturulması; 3,4 ve 5 boyutlu CAD teknolojisi ile proje aşamalarının detaylı şekilde
görüntülenmesini sağlamaktadır. Ayrıca iş programının ve finansal verilerin gerçekçi bir görsel
sunumuna olanak vermektedir. Getirdiği kolaylıklara rağmen CAD teknolojisi, yapı projelerinin
konumsal problemlerine etkili çözümler sunamamaktadır. CBS ise CAD teknolojisinin sağladığı
yararların yanı sıra projedeki problemlere çözümler üreterek etkili bir karar desteği sağlamaktadır.
CBS, CAD teknolojisinden şu yönleriyle daha üstündür:

•
•
•
•

Veritabanı desteği sayesinde konumsal ya da özniteliksel tüm proje verilerinin tek ortam
üzerinden yönetimi
Veri işleme, görüntüleme, düzeltme ve sunma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi
Veri düzeltme işlemleri sayesinde problemlere hızlı müdahale imkanı
Etkin çözümler sonucunda zamandan ve maliyetten tasarruf.

Şekil 6’da CAD ve CBS teknolojisi kullanılarak üretilmiş 4 boyutlu uygulamalar görülmektedir. Buna
göre: CAD görsel destek sağlarken CBS, bunun yanı sıra verilerin tablolar halinde görüntülenmesine
de olanak sağlamaktadır.
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1.1.7. Güvenlik ve Kalite Kontrol
Çok sayıda işçinin çalıştığı şantiye, iş kazaları yönünden tehlikeli bir alandır. İş kazaları nedeniyle
yaralanma ve ölümler beraberinde ağır maddi ve manevi cezalar getireceği için, şantiyede iş güvenliği
son derece önemlidir. CBS’nin kullanımı, şantiyede doğru ve sistematik bir güvenlik yönetimi
oluşturulmasını sağlamaktadır. Güvenlik verilerinin görsel veriler ve proje iş programıyla
birleştirilmesi ile sistemli bir şantiye güvenliği sağlanmaktadır.

Kalite kontrol ise imalatların standartlara uygun yapılması için gereklidir. Bu sayede yapıların,
depreme karşı dayanımlı olması amaçlanmaktadır. Ülkemizde yapı denetimi adıyla anılan kalite
kontrol, zamanında ve doğru bir şekilde yapılması gereken ciddi bir iştir. Çeşitli imalatların aynı anda
yürütüldüğü şantiyede kalite kontrolün zamanında yapılması, zor bir uygulama haline gelebilmektedir.
CBS destekli iş programlarına kalite kontrol verilerinin eklenmesi ile denetleyici şahıslara kontrolün
zamanı hakkında doğru ve detaylı bilgi sağlanmaktadır.

(a)

(b)

Şekil 6. (a) 4 boyutlu CAD uygulaması, (b) 4 boyutlu CBS uygulaması
1.2. Yapı Denetimi ve Afet Yönetimi için Önemi
1999 İzmit depreminin ülkemiz üzerindeki etkisi çok yıkıcı olmuştur. Bu depremler birçok kişinin
hayatını kaybetmesine ve çok büyük ekonomik kayıplara neden olurken ülkemizde afet öncesi
çalışmaların ne derece yetersiz olduğunu da ortaya koymuştur. Deprem sonrası gündeme gelen yapı
denetimi, standartlara uygun yapılar yapılması ve yapıların kalite kontrolü için 19 ilde uygulanmaya
başlamıştır. Ülkemizde yapılar için gerekli standartlar son olarak 2007’de “Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir ve hala yürürlüktedir.

Depremlerin yıkıcı etkileri sonucu önemi anlaşılan afet yönetimi, yalnızca afet sonrasında
ilgili birimlerin koordinasyonu ile afet zararlarını azaltmayı amaçlamamakta, aynı zamanda afet
öncesinde de birtakım önlemleri gerektirmektedir. Yapı denetimi, depreme bir ön hazırlık amacı
taşımaktadır. Bu yönüyle yapıların kalite kontrolünü sağlayan yapı denetiminin, önemli bir afet öncesi
çalışma olduğu söylenebilir.
CBS, yapı yönetiminde olduğu gibi afet ve risk yönetiminde de geniş bir kullanım alanına
sahiptir. Yapı denetiminde zaman odaklı problemlere çözüm getirmek amacıyla CBS kullanılabilir. Bu
alanda henüz yaygın uygulamalar olmamasına rağmen CBS’nin yapı denetimi için kullanımı,
beraberinde etkili bir çalışmayı getirecektir. Denetim tarihlerinin proje iş planına eklenmesi,
denetimdeki gecikmeleri ortadan kaldıracaktır. Ayrıca yapılarla alakalı kalite kontrol verilerinin
konumsal bir veritabanında saklanması, verinin güncelliğini sağlayacaktır. Bu sayede afet öncesi
yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlanacaktır.
2. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, ülkemizde önemi henüz tam anlamıyla kavranamamış olan yapı yönetiminde CBS
uygulamaları anlatılmış, CBS kullanımının yapı projelerine getirdiği avantajlara değinilmiştir.
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Ülkemizde henüz mevcut olmayan yapı yönetiminde CBS kullanımı, dünyanın birçok ülkesindeki
yapılan çalışmalarla hızla yaygınlaştırılmaktadır. Veritabanı desteği sayesinde CBS, proje
yöneticilerine, konumsal ve özniteliksel veriyi tek ortam üzerinden yönetme imkanı sağlamaktadır.
Ayrıca veri işleme, düzeltme, görüntüleme gibi işlemlerin kolayca yapılmasına ve verinin tablolar
halinde sunulmasına olanak vermektedir. CAD teknolojisinin sağlayamadığı gelişmiş karar desteği
sayesinde CBS, konumsal problemlere etkili çözümler getirerek yapı projelerinde zamandan ve
maliyetten kazanç sağlamaktadır. Bu çalışmada, aynı zamanda ülkemizde 1999 depremleri sonrası
gündeme gelen yapı denetiminin afet öncesi çalışmalara olan katkısı tartışılmıştır. CBS’nin yapı
denetiminde kullanımı, denetimdeki olası aksamaların giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu
sayede standartlara uygun yapı yapılması sağlanmış, afet öncesi gereken önlemler alınmış olacaktır.
Ancak standartlara uygun yapı yapılmasının sadece yapı denetimiyle sağlanamayacağı; yapının
projelendirme aşamasında mimar ve mühendisler tarafından standartlara uygunluk ve yapı kalitesinin
gözetilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak, etkili bir problem çözücü olan CBS’nin
ülkemizde yapı projelerinde kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Yapı denetimi için CBS
kullanımı ise hem dünyada hem de ülkemizde üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken önemli bir
konudur. CBS inşaat sektörüne, proje aşamalarının etkili bir yönetimi ile zaman, işgücü ve maliyet
tasarrufu sağlamaktadır.
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