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ÖZET 

Beykoz İlçesi Kent Bilgi Sistemi, Beykoz Belediyesi kaynaklarının en uygun şekilde verimli olarak kullanılmasına 
imkân veren, kamu ve özel mülkiyet bilgilerinden, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, 
yerel vergi kayıtlarına ve hatta belediye sınırları içerisindeki evcil hayvan bilgilerine kadar, yönetimde destek 
sağlayan tüm bilgileri içinde tutan bilgi teknolojileri tabanlı kompleks bir yapıdır. Sistemin oluşturulmasının 
amacı; belediyenin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir 
koordinasyon ile gelirlerin kontrolünü ve arttırılmasını sağlamaktır. Çalışmada GIS (Geographical Information 
Systems),Coğrafi Bilgi Sistemleri, CAD (Computer Aided Desing), Bilgisayar destekli tasarım, MIS 
(Management Information System), Yönetim Bilgi Sistemi, IMS (Internet Map Server), İnternet Harita Sunucusu 
kullanılacaktır. Temel altlık harita ise güncellenebilen uydu fotoğraflarından oluşmaktadır. Böylece üzerine 
imar planı istenilen anda görüntülenebilir. Bütün katmanlara şeffaflık özelliği ayarlanabilir. Ada, parsel 
sorgulamaları ile gayrimenkullere hızlı bir şekilde üç boyutlu Harita üzerinden ulaşılabilir. İstenilen adres 
bilgisi sorgulanarak, mahalle, cadde, sokak, kapı no bilgileri  üç boyutlu harita üzerinde görülebilir. Üç Boyutlu 
model üzerinden alan ve mesafe ölçümü yapılabilir. İmar Planı altlığında Beykoz üzerinde Üç Boyutlu surf 
yapılabilir. Sistemin faaliyete geçmesi ile birlikte gelir kaybı minimum düzeye inecek, hızlı ve kontrollü arsa 
üretilecek, kamulaştırma maliyetleri en aza inecek, alternatif uygulamalar bilgisayar ortamında analiz 
edilebilecek, e-belediyecilik hizmeti verilebilecektir. Bunlardan başka Beykoz ile ilgili güncel haritaların 
hazırlanması, Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi, İmar planlarının işlenmesi, 
Bağımsız bina, mesken ve işyeri gibi bölümlerin envanterinin hazırlanması ve haritaların üzerine işlenmesi, 
Vergi bilgilerinin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi, altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması gibi diğer 
işlemler de hayata geçirilecektir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş olarak yönetimin 
kullanımına sunulacaktır. Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak 
hızlı ve etkin biçimde yürütüme imkânına kavuşacaktır.  
 

Anahtar Sözcükler: Kent Bilgi Sistemi, Veritabanı, WebCBS 
 

BEYKOZ COUNTY INFORMATION SYSTEM 
 

ABSTRACT 
Beykoz County City Information System to be as efficient as the best sources of Beykoz Municipality, public and 
proprietary information that will enable the reconstruction plans, infrastructure building, workplace, housing 
inventories, local information, tax records, and even pet information within municipal boundaries, it can hold all 
information in providing support until the information technology-based complex structure. The purpose of the 
creation of the system; the municipality to be built on top of the computer environment by a powerful control and 
incremental revenue with coordination between units. Study GIS (Geographical information systems), 
Geographic Information Systems, CAD (Computer Aided Desing), computer-aided design, MIS (Management 
information system), Management Information System, IMS (Internet Map Server), Internet Map Server will be 
used. Consists of the basic surface and satellite map is located at pictures.  This can be displayed in the desired 
time on zoning plan. All layers in the transparency property can be set up. Ada, parcel inquiries quickly 
accessible through three-dimensional Map with gayrimenkullere. The requested address information by 
querying the neighborhood, street, street, door no. information can be seen on the map in 3D. Three-dimensional 
model can be done through the field and distance measurement. Zoning can be three-dimensional surf on pad 
while Beykoz. Comes with the system with minimum level, fast and controlled land loss, the acquisition costs that 
will be produced, which can analyze alternative applications within computer environment, e-non service to 
arrival.  Further preparation of up-to-date maps, maps on about Beykoz cadastre Zoning plans are in place 
Independent processing, the processing, with proprietary information, such as residential and office building 
and maintaining the tax information on the preparation of maps of the sections, such as infrastructure 
information system on the processing of any such maps will be exported to other processes in life will be 
reviewed annually. As a result of these operations, will be available to all city information maps processed by 
management. All management decisions, investment plans and services based on this updated information 
quickly and effectively is continually seeking to improve its had the kavuşacaktır.  
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1. GİRİŞ 
 
Kentlerin sürekli gelişimine bağlı olarak artan problemlerin doğru bir şekilde çözümü ve halkın 
taleplerine daha hızlı cevap verilebilmesi için kent bilgi sistemleri olarak adlandırılan sistematik 
yapıya yöneticilerin ihtiyacı giderek artmaktadır. Kent bilgi sistemlerinde şehir ve şehirliye ait farklı 
bilgilerin belirli bir disiplin içerisinde bilgisayar sistemleri aracılığı ile anlamlı bir şekilde derlenmesi 
sonucu her türlü analize imkan sağlayacak bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu yapı yöneticilerin belirli 
sorunlara ve planlama çalışmalarına doğru bir şekilde karar verebilmesine, şehir halkının istek ve 
şikayetlerine hızlı bir şekilde cevap verebilmesine imkan tanımaktadır. Bununla birlikte halkın içinde 
yaşadığı şehre ve kendine ait ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi de ulaşmasını sağlamaktadır. 

 Bilgi sistemi belirli bir amaçla üretilen bilginin saklanması, depolanması, sorgulanması ve 
analiz edilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir (Güzel, 2007). Birçok bilim dalından yararlanan ve 
farklı disiplinler tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) konuma dayalı gözlemlerle elde 
edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması 
işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 200l). 

 İnternet haritacılığı güçlü bir iletişim aracı olmakla birlikte CBS için hedef platform olarak 
düşünülmektedir. İnternet ortamında dağıtılan coğrafi veri son zamanlarda büyük artış göstermiş ve 
birçok yazılım şirketi internet ortamında çalışan yazılımlar üretmeye başlamıştır. Çeşitli uzmanlık 
alanındaki kişiler bu bilgilere çok kolay erişebilmekte ve birçok sorgu-analiz işlemi yapabilmektedir 
(Erbaş ve Taştan, 2003). 

 Kent bilgi sistemleri kurulumunda en önemli aşama ihtiyaçların belirlenmesi ve sistemin bu 
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmasıdır. Dolayısı ile kent bilgi sistemlerinde donanımsal 
altyapı ihtiyaç analizimizde belirlediğimiz hedeflere cevap verebilecek bir yapıya sahip olmalı ve 
e_belediyecilik uygulamalarını halka kesintisiz bir şekilde iletebilmelidir. Bu aşama ile birlikte 
sistemde kullanılacak mekansal ve sözel verilerin doğru bir şekilde üretilmesi ve sistem içinde anlamlı 
bir şekilde saklanması da önemlidir. Veri, bilgiye dönüştürülebilen her türlü işaret, harf veya rakamlar 
topluluğu olarak ifade edilebilir (Oral, 2007).   

  
2. BEYKOZ KENT BİLGİ SİSTEMİ 
 
Beykoz  belediyesi 310,36 km2

  alanı 244.137 nüfusu, Marmara boğazı ile Karadeniz'e sınırı olan Fatih 
Sultan Mehmet köprüsünün içerisinde bulunduğu İstanbul ve Türkiye'nin ulaşım yükünü taşıdığı TEM 
yolu, 270 metreye kadar yükselen nispeten zorlu arazi şartlarına ve farklı demografik yapıya sahip 
önemli bir ilçemizdir (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Beykoz ilçesinin konumu. 
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Beykoz belediyesi 25 mahalle ve 20 köyden müteşekkil bir ilçe olup nüfusun büyük bir bölümü kıyı 
hattındaki mahallelerde yoğunlaşmıştır (Bkz. Şekil 2). Bilimsel kaynaklar dünya nüfusunun yaklaşık 
%40’lık kısmının kıyısal alanlarda yaşadığını ifade etmektedir (Martin, 1995). Bu duruma göre 
Beykoz ilçesinde kıyısal alanda yaşama oranı dünya ortalamasının üzerinde bir artışla 
gerçekleşmektedir. 
 

 
Şekil 2. Beykoz ilçesinin köy ve mahalleleri. 

 
2.1.Bina Bilgileri   
Belediye hizmet sınırları içerisinde bulunan tüm binalar sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır (Şekil 3). Her parsel üzerinde bulunan binaya ait bilgiler (Şekil 4) (malik bilgisi, tapu 
bilgisi, kat adedi, bağımsız bölüm bilgisi, bodrum, sığınak ve durumu, katların kullanım şekli, bina 
adres bilgileri, bağımsız bölümlerde oturan vatandaşların bilgileri vb.) binanın birkaç açıdan çekilmiş 
fotoğrafı ile birlikte arazi çalışması yapılarak elde edilmiştir (Şekil 5). Bu amaçla proje süresince 
arazide kullanılmak üzere bilgi formları oluşturulmuştur. Bu bilgi formları el bilgisayarları vasıtası ile 
direk sisteme aktarılacak bir şekilde toplanmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Sayısallaştırılması yapılan binaların ilçe sınırları içerindeki dağılışı. 
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Şekil 4. Arazi çalışması ile toplanmış olan bina ve kişi bilgisi arayüzü. 
 
Her bina için ayrı olarak verilmiş sicil numaralarından, adres veya kişi bilgilerinden yola çıkarak 
binaya ait her türlü verinin ekrana getirilmesi kolayca bir şekilde sağlanabilmektedir. Ayrıca bu 
verilerin analizi sonucunda her bir mahalle veya köye ait istatistiksel sonuçlar elde edilebilmektedir. 
Bu sonuç verileri üzerinden yöneticilerin daha sağlıklı bir şekilde karar verebilmeleri mümkün 
olabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Arazi çalışması sonucunda fotoğraflanmış bir bina. 
 
2.2.Yol bilgileri 
Belediye hizmet sınırları içerisinde bulunan yolların sayısallaştırılması yapılarak bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır (Şekil 6). Bina verileri gibi yol verileri içinde bir veri giriş formu hazırlanarak arazi 
çalışması yapılmış ve yola ait resimli bir şekilde yolun niteliğini ve niceliği hakkında bilgi elde 
edilmiştir. Bu bilgiler fotoğraflı bir şekilde yolun ismi ve adres bilgisi, yolun kaplama durumu, 
kaldırım türü, elektrik telefon gibi altyapı bilgileri, şerit sayısı vb. gibi bilgilerden oluşmaktadır (Şekil 
7).   
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Şekil 6. Sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmış yol verisi. 
 
 

 
 

Şekil 7. Arazi çalışması ile fotoğraflanmış yol verisi. 
 

Bu bilgiler bize hizmet sınırları içerisinde bulunan yollara ait halihazırdaki durumu bildirmekle 
beraber vatandaşın şikayet ettiği yollarla ilgili daha hızlı bir şekilde müdahale etmeyi amaçlamaktadır. 
 
2.3.Tapu ve Kadastro Bilgileri 
İlçe belediyesi ile Beykoz Tapu ve Kadastro müdürlüğü ile uyumlu bir şekilde çalışarak mülkiyet ve 
kadastro durumu çalışmasını yapmaktadır (Şekil 8).   
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Şekil 8. Beykoz ilçesi kadastral verisi. 
 
Kayıt altına alınmış bilgiler vasıtası ile imar durum belgesi, yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsat 
bilgiler vb. gibi güncel bilgiler program bünyesinde var olan ara yüzler yardımı ile kolayca elde 
edilebilmektedir. Pafta, ada, parsel numarası ile parselin imar durumu ekrana getirilmektedir. 
 
2.4. e_Belediye ve t_Belediye Uygulamaları 
Proje sürecinin nihayetinde vatandaşlar son kullanıcı olarak interaktif bir şekilde e_belediyecik 
kapsamında yönetim sürecine dahil olabileceklerdir. İstedikleri bilgilere web üzerinden rahatça 
ulaşabilecek ve belediye ile olan tüm ilişkilerini rahatça sürdürebileceklerdir. Hizmetlere ilişkin istek 
ve şikayetlerde bulunulabilecek, emlak rayiç bedelleri öğrenilebilecek her türlü vergi ve borçlar 
enteraktif uygulamalar yardımı ile ödenebilecektir (Şekil 9). Böylece belediye halkı için ulaşım ve 
zaman problemleri ortadan kaldırılarak hizmet vatandaşın ayağına götürülmüş olacaktır. 
 

 
 

Şekil 9. Beykoz Belediyesi interaktif e_belediyecilik uygulaması. 
 
Belediyede e_belediyeciliğin mümkün olmadığı veya kullanım imkanının bulunmadığı durumlarda 
hizmet kalitesi ve sürekliliğini devam ettirebilmek için t_belediyecilik ile aynı hizmetleri verilecektir. 
Vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilecekleri bir hizmet veya çağrı numarası ile başvurmaları 
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durumunda hizmetlere ilişkin istek ve şikayetleri kolayca iletebilecek, emlak ve arsa rayiç bedelleri 
öğrenilebilecek, borçlara ait ödemeler yapılabilecektir. 

 
3. SONUÇLAR 
 
Bu çalışma sonucunda ilçeye ait her türlü coğrafi veri elde edilerek vatandaş bilgileri ile entegrasyonu 
sağlanacaktır. Böylece yaşayan ve yaşatılan bir bilgi sisteminin kurulumu mümkün olacaktır. Bu 
sistem üzerinden planlama ve yenileme çalışmaları rahatça yapılabilecek, ilçeye gerekli olan hizmetler 
tespit edilebilecek, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı önceden bir planlar geliştirilebilecek, eldeki 
veriler ile riskli bölgelerin tespiti yapılarak bu bölgelerde alınması zorunlu olan tedbirleri ortaya 
koyarak bunların uygulanmasını sağlayabilecektir. 

 Yöneticiler vatandaşa hizmetlerin sunulması işini, istek ve şikayetlere cevap verebilme 
kabiliyetini birimsel ve personel bazında sorgulayabilecek, performans değerlendirmesi yapabilecektir. 

İlçe sakinleri hiçbir ayrım yapılmaksızın hizmetlere, ilçe ile ilgili her türlü bilgiye rahatça ulaşabilecek 
istek ve şikayetlerini zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın her türlü iletişim araçlarını kullanarak 
ilgililerine iletebilecek ve bunların durumunu sorgulayabilecektir. 

 İlçe halkının eğitim durumları, meslekleri, sağlık güvencesi olup olmadığı, mülkiyet durumları 
gibi çeşitli analizler yapılarak vatandaşların ihtiyaçları belirlenebilecektir. Ayrıca park ve bahçe gibi 
yeşil alanların düzenlenmesi, bölgelerin zemin özellikleri ve taşıma kapasiteleri, ses, hava ve görüntü 
kirliliğini gösterir haritalar güncel bir şekilde yapılabilecektir. 
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