ubat 1998 tarihinde Ankara Mücavir Alan Halihaz r Harita yap m tamamlanmas ile birlikte altyap verileri ile
halihaz r veriler GIS ortam na aktar lm , GIS veritaban kurulmu ve kurumun ih yac olan arayüzler
olu turulmu tur, ve olu turulmas na devam edilmektedir. Abone, Ar iv, Ar za, SCADA Sistemleri ile GIS sitemi
entegre edilmi r. Bu çal ma sonucunda olu turulan GIS altl k verisi hem ASK ’nin hem de Ankara’daki altyap ve
belediye kurumlar n n temel altl olmu tur. mar, Kadastro, Emniyet, Mezarl k, Gaz vb sistemlerle bütünle ik bir
yap ya geçmi r. Türkiye’de bu büyüklükte yap lan LK ba ar l çal ma olmu tur.
ASK içmesuyu altyap bilgileri 1992 y l ndan beri Intergraph tabanl sisteme girilmekte idi. Sistemlerin eskimi
olmas , bak m maliye nin yüksek olmas , tüm Ankara baz nda çal maya müsait olmamas , kontrol zorlu u vb
sebepler Yeni Nesil GIS sistemlerinin daha ucuz ve daha kuvvetli olmas , Ankara Mücavir Alan 1/1000 hali haz r
haritalar n n tamamlanmas ASK ’nin bu sistemi kurmas nda i ci güçler olmu tur.
4400 adet 1/1000 halihaz r harita CAD ortam ndan GIS ortam na dönü türülmü tür. Bu veriler Bina, Yol s n r ,
Donat (Okul, Hastane vb), Yükseklik, Adres alt gruplar na ayr larak yeniden s n and r lm ve tüm Ankara çap nda
birle rilerek altl k olarak kullan m n kolayla t r lm t r.

Yeni Dö enen Kanalizasyon ve çmesuyu bilgilerini
güncellemek ve bu i i kolay ve h zl ekilde yapabilmek
için mütahitler taraf ndan koordinatl bir ekilde,
veritaban bilgileri ile birlikte teslim etmeleri sa lanm t r.
Türkiye’de ilk defa SCADA veritaban na ba lan l p GIS
sistemi ile ili kilendirilmi , Pompa, Tank ve Vana
durumlar GIS sistemi üzerinden ek bir maliyet
ge rmeden izlenebilmesine olanak sa lanm t r.

www.
www.

çmesuyu çizimleri de ayn sisteme dönü türülerek
güncel halihaz r haritalar ü z e r i n d e a l t y a p ç a l
m a l a r n a v e güncellemelerin daha do ru ekilde
girilmesine olanak sa lanm t r. Su Deposu, Pompa v b
bilgilerin k o n t r o l ü v e güncellenmesi yap lm t r.

.com.tr
.com.tr

www.basar

.com.tr

A S K A LT YA P I B L G S S T E M
Halihaz r haritalarda mevcut olmayan Bina
Numaras bilgileri araziden toplat lm ve sisteme
girilmi r. GIS ile Abone Bilgi Sistemini (Oracle
üzerinde) ili kilendirebilmek için Adres kodu bilgisi
binalar girilmi r. Böylece seçilen herhangi bir
binaya ait tüke m bilgileri izlenebilir hale
gelmi r.

K sa yol analizi ve ehrin ula m altyap s n ç karmak
için yol ortalar çizilmi ve sisteme entegre
edilmi r. Oracle üzerinden tutulan Su ve Kanal
Ar za bilgileri yine GIS ile entegre edilerek hangi
sokakta ne kadar ar za bilgisi oldu u izlenebilir hale
gelmi r. Su besleme bölgeleri ile arazi modelinden
ç kart lan su toplama havzalar yine sisteme entegre
edilmi r.

Ankara:
O uzlar Mah. 32. Sk No 22/11
Balgat/Ankara
Tel: 0312 285 7068
Fax: 0312 285 89 34

lçe belediyeleri ile kar l kl veri al veri protokolleri
düzenlenmi ve kadastro ve imar verilerinin sisteme
girilmesi hali haz r ile imar durumunun birlikte
görülmesi sa lanm , yeni hat güzergahlar n n imar
plan na göre tasarlanmas için altl k olu turulmu tur.
Baraj ve le m hatlar da sisteme entegre edilmi r.

Hidrolik modelleme programlar na veri aktar lm ve belirli
bölgelerde modelleme çal malar yap lm , bir çok yüksek
lisans tezi yaz lm t r. Tüm
bu
çal malardan
Ankaral lar n da faydalanabilmesi için Bu haritalar internet
üzerinden yay nlanmaya ba lanm , Adres, Hastane, Yurt,
Eczane, Otobüs ve Dolmu hatlar sorgulamalar internet
üzerinden halk n kullan m na sunulmu tur. Tüm bu
çal malar hem ASK ’nin hemde Ankara ’daki bir çok
kurumun i lerini kolayla t rm t r. B u çal malardan
esinlenerek Ankara Emniye n t ü m birimlerinde
(Asayi , Tra k, Terörle Mücadele vb),EGO Gaz Dairesi, EGO
Ula t rma Dairesi lçe Belediyeleri, Altyap Kurumlar
(TEDA , Telekom), Ankara Valili i, Üniversitelerde doktora
ve yüksek lisans çal malar nda kullan lm
ve
Kullan lmas na devam edilmektedir.
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