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1. Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir? 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dünya üzerindeki sosyal, ekonomik, 

çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme 

süreçlerinde, kullanıcılara yardımcı olmak üzere, coğrafi verilerin; 

toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, 

sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, 

yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. Verilerin bir bilgi 

sistemi ortamında coğrafi koordinatlarıyla birlikte tutulmasıdır. Bu 

koordinatlı verilere “mekânsal veri” adı verilmektedir.  

 

CBS ortamında veriyi görüntülemek için çoğunlukla haritalar 

kullanılmaktadır. CBS aracılığıyla, “coğrafi bilgi” görüntülenebilir, 

işlenebilir, değiştirilebilir ya da bu veriler arasında çeşitli bağlantılar 

kurulabilir.  

 

CBS çok geniş bir tanım olmakla birlikte, aslında çok çeşitli 

teknolojiler, süreçler ve yöntemlerin bir birleşimi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. CBS’yi oluşturan bileşenler içerisinde, harita ve yazılım 

dışında, faaliyet gösterilen alana göre konuya özel birçok alt bileşen 

bulunmaktadır. Çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik 

olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. 

 

CBS uygulamaları;  

1.  Kent Bilgi Sistemi,  

2.  Orman Bilgi Sistemi,  

3.  Karayolları Bilgi Sistemi,  

4.  Arazi Bilgi Sistemi,  

5.  Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi,  

6.  Lojistik Bilgi Sistemi,  

7.  İç Güvenlik Bilgi Sistemi,  
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8.  Araç İzleme Bilgi Sistemi,  

9.  Trafik Bilgi Sistemi,  

10.  Kampüs Bilgi Sistemi,  

11.  Deprem Bilgi Sistemi,  

12.  Harita Bilgi Sistemi, 

13.  Toprak Bilgi Sistemi vb. 
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2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı 

CBS'de iki tür veri bulunmaktadır: Sözel veri ve mekânsal veri. 

Örneğin bir binanın adı, yüksekliği ve içinde oturan kişiler binanın 

sözel verisini oluştururken, binanın harita üzerinde kapladığı alan ve 

binanın şekli vb. özellikler bu bina nesnesinin mekânsal özelliklerini 

belirtmektedir. 

 

2.1. Katman Çeşitleri 
 CBS'de çalışma dosyaları bir ya da birden fazla coğrafi nesnenin 

birleşmesinden oluşmaktadır. Bu coğrafi nesnelerden katman içerisinde 

gruplanarak çalışmada kullanılır. Çalışma dosyasında işlem yapabilmek 

için öncelikle çalışılacak katmanlar haritaya eklenir. Eklenen katmanlar 

üzerinde yapılacak işlemler "Katman Yöneticisi" vasıtasıyla yapılır. 

Haritaya eklenen her katman, katman yöneticisine ayrı katmanlar 

olarak eklenir. 

 

Vektör Katmanı: Vektör veri türünü içeren katmandır. Nokta, çizgi 

ve alan nesneleri, vektör veri formatına örnek olarak verilebilir. 

 

Raster Katmanı:  Raster veriler sayısal değerlerin CBS ortamında 

düzenli ve sürekli gridler üzerinde ifade edilmesi esasına dayanır. Uydu 

fotoğrafları, taranmış planlar, ortofotolar raster veri formatına örnek 

olarak verilebilir.  
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Vektör Veri 
 Vektör veriler, yeryüzü üzerinde bulunan ve koordinat bilgileri 

bilinen konumsal nesneleri (nokta, çizgi, kapalı alan olarak) ifade eden 

veri türüdür. Mekana ait karmaşık şekiller nokta, çizgi ve kapalı alanlar 

kullanılarak çizilebilir. Herbir vektör veri tipi ayrı katmanlarda tutulur 

ve düzenlenir. 

Nokta nesnesi, x,y koordinat çifti ile temsil edilen verilerdir 

(elektrik direkleri, kuyular gibi). 

Çizgi nesnesi, bir baslangıç ve bir bitiş noktası olan x,y koordinatlar 

dizisi ile temsil edilirler (dereler, yollar gibi). 

Alan nesnesi ise başlangıç ve bitiş noktası aynı olan x,y koordinatlar 

dizisi ile temsil edilirler. (bina, parsel, bitki örtüsü gibi) 

3 Boyutlu veri setlerinde x, y koordinat çiftine ek olarak nesne veya 

kırıklara ilişkin yükseklik bilgisi z koordinatı ile temsil edilir. 

 

Vektör veri tipleri, katman yöneticisinde ayrı katmanlarda tutulur. 

Katman yöneticisinde, katman özelliklerinden vektör verilerin 

özellikleri değiştirilebilir, farklı renk ve ölçek aralıklarında haritalar 

hazırlanabilir. Tematik haritalar üretilebilir, yüklü vektör verileri içinde 

sorgulama aracı kullanılarak aramalar yapılabilir.  
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Raster Veri 
   Raster veriler, mekansal verilerin hücresel kareler olarak ifade 

edilmesidir. Gerçek bir durumu eşit ölçüdeki satır ve sütunlara sahip 

hücrelerde (raster hücresi) temsil eder. Her bir hücre coğrafik alana 

bağlı olarak farklı renk değerleri alır ve temsil ettiği coğrafik alanı 

tanımlar. 

    Raster hücrelerinin boyutu, veri setinin çözünürlüğünü ve 

belirtilen alanın detayını ifade eder. Uydu fotoğrafları, taranmış planlar, 

ortofotolar ve her türlü görüntü raster formatında çalışır.  
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3. Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Alanları 

Kullanım Alanları 
1. Kent Bilgi Sistemi 

2. Haritacılık 

3. Kentsel planlama 

4. Bilimsel araştırmalar, 

5. Kaynak yönetimi, 

6. Varlık yönetimi, 

7. Alt yapı (doğalgaz, elektrik, su), 

8. Arkeoloji, 

9. Çevresel etki değerlendirmesi, 

10. Kartografya, 

11. Kriminoloji, 

12. Coğrafi tarih, 

13. Turizm Haritaları 

14. Pazarlama, 

15. Sayısal Yükseklik Modeli yapımında 

16. Lojistik 

17. Maden haritalama, 

18. Ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması 

19. Askeri uygulamalar 

20. Hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri 

21. Meteoroloji 

22. Arama kurtarma 

23. Hastane ve hasta bilgi sistemlerinde 

24. En yakın yer sorgulamalarında (en yakın okul,eczane,sağlık 

ocağı,lokanta vb..) 

25. Şantiye yönetimi ve planlaması 
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4. KBS Web 

4.1. KBS Web Hakkında  

KBS Web Uygulaması; Belediye sınırları içerisindeki mülkiyet 

bilgilerinin, imar planlarının, altyapı bilgilerinin, bina, konut, ticari ve 

kamusal alanların envanterleri ile bunlara ait adres ve numarataj 

bilgilerinin tutulduğu, bu bilgilerin coğrafi haritalar üzerinde 

gösterilerek akıllı veri işleme, analiz ve sorguların yapılabildiği CBS 

altyapısında geliştirilen sistemdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak 

bu bilgilerin işlenmesi ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerinin 

hızlandırılması amaçlanmıştır. 

Servis entegrasyonları sağlanarak adres verilerinin güncellenmesi, 

harita üzerinde görüntülenmesi, yapı bilgilerinin sorgulanması, 

indirilebilmesi, sunulması ve bu verilerin mevcut haritalar ile 

ilişkilendirilerek gösterilmesi gibi işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan, vatandaşlara ait 

parsellerin koordinatları ve tapu bilgileri sisteme aktarılarak, 

tapu/kadastro verileri üzerinde sorgulama ve raporlama işlemleri 

yapılabilmektedir.  

 Nüfusu 50 binden küçük belediyeler için bulut teknolojisi 

kullanılarak tasarlanmıştır. Bulut teknolojisi üzerinde masaüstü ve web 

uygulamalarının birbiri ile uyumlu çalışması, her ortamda ve her 

platformdan kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.   
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4.2. KBS Web Genel Özellikleri 

KBS Web Uygulaması kapsamında geliştirilen özellikler aşağıdaki 

gibidir; 

 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) standartlarına göre, UAVT 

(Ulusal Adres Veri Tabanı) ile entegre çalışır. 

 UAVT’deki adrese dayalı nüfus bilgileri, numarataj verileri ile 

entegre edilerek numarataj verileri ile adres bilgileri eşleştirilir. 

 TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) servisleri ile tam 

uyumludur. 

 NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri) ruhsat servisleri ile tam 

uyumludur. 

 Numarataj verileri içinde bağımsız bölümler oluşturur, bağımsız 

bölümlere istenen değişkenler ekleyerek iç kapı numaralarının adres 

numaraları, bina kodları, ikamet edenler, kullanım türü gibi birçok 

bilgiyi, oluşturulan bağımsız bölümlerde tutar. 

 Adres verilerinin sorgulanması, sunulması, güncellenmesi ve bu 

verilerin harita üzerinde görüntülenmesi sağlanır. NVI servisleri ile 

entegre çalışılarak binalara ait yapı ruhsatları ve bu ruhsatların bilgileri 

sistemle birlikte çalışır. 

 Gelişmiş sorgulama araçları ile ruhsatsız binalar tespit edilir. 

 Gelişmiş çizim araçları ile; İl, İlçe, Mahalle, Yol, Yapı, Kapı ve 

Tahsis çizimi yapar. 

 Saha uygulaması ile birlikte çalışarak sahadan numarataj 

verilerinin toplanmasını sağlar. 

 Tapu/Kadastro verileri üzerinde sorgulama, güncelleme ve 

raporlama işlemleri yapar. 
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 Tapu bilgileri ile parsellerin koordinat detaylarını eşleştirir. 

 GIS kuralları bozulmadan imar planı üzerindeki semboller, 

taramalar, kalınlıklar gibi özelleşmiş gösterimler görüntülenir. 

 Bina verileri için toplanan medyalar, tapu kayıtları ve vergi 

beyannamesi gibi dosyalar sistem içerisine aktarılarak saklanır. 

 Belediyelerin ve kadastroların kısa sürede çap ve imar durumu 

belgelerini almalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 

 Yapı izinlerini, yanan yıkılan yapı bilgilerini ve yapı 

ruhsatlarını NVI ruhsat sistemlerinden indirir, sorgulama ve raporlama 

işlemlerini yapar. 
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5. Bulut Hakkında 

     KBS Masaüstü ve KBS Web uygulamalarında yapılacak olan 

çalışmaların eş zamanlı olarak görüntülenmesi ve üzerinde çalışılması 

için “Bulut” özelliği geliştirilmiştir. Böylece masaüstü uygulamasında 

yapılan değişikliklere ve çalışmalara web uygulaması üzerinden 

ulaşılarak, çalışmalara veri kaybı olmadan devam edilmesi 

hedeflenmiştir. Bu mekanizmanın her iki yönlü çalışması sağlanarak tek 

bir platforma bağlı kalmadan çalışmaların yapılması sağlanmıştır.  

 

KBS Masaüstü ve KBS Web Client kullanarak yapılan haritaları 

saklar. 

Haritaları kendi "Nod" unuzdaki bir kullanıcı ile paylaşılmasını 

sağlar. 

Kurumsal duyurular, dokümanlar için yapılan web sayfalarını 

gruplar/kullanıcılar ile paylaşılmasını sağlar. 
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5.1. Nod'a Bağlanmak 

Nod'a Nasıl Bağlanılır? 
1.  KBS Web uygulaması açılır. 

2.  Ekrana "Kullanıcı Girişi"  ekranı açılır. 

3. "Kullanıcı Girişi"  diyalog penceresindeki "Kurum Adı" seçilir. 

4. "Kullanıcı Girişi"  diyalog penceresindeki "Kullanıcı Adı"  seçilir. 

5. "Kullanıcı Girişi"  diyalog penceresindeki "Şifre"  seçilir. 

6. "Giriş"  butonu aktif olur. 

7. " Giriş"  butonu tıklanır. 

8. Ekrana, kullanıcının anasayfası açılır. 

9. Kullanıcı buradan harita ve raporlarına ulaşır. 
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5.2. Çalışma Dosyaları Hakkında 

     Kaydedilen çalışmalar anasayfada bulunur. Kullanıcının 

kaydettiği, kullanıcı ile paylaşılan, kullanıcının diğer kullanıcılar ile 

paylaştığı çalışmalara anasayfadan ulaşılır. Kullanıcının kaydettiği 

çalışma dosyaları 5 başlıkta anasayfa ekranında bulunur; 

 

Tüm Çalışmalar 
     Kaydedilen çalışmalar anasayfada bulunur. Kullanıcının 

kaydettiği, kullanıcı ile paylaşılan, kullanıcının diğer kullanıcılar ile 

paylaştığı çalışmalara "Tüm Çalışmalar" bölümünden ulaşılır.  

 

Benim Çalışmalarım 
      Kullanıcının oluşturduğu ve diğer kullanıcılar ile paylaşmadığı 

haritaları içerir. "Haritalar-Raporlar" bölümü altında yer alan "Benim 
Çalışmalarım" tıklanır ve alt kısma kullanıcının oluşturduğu haritalar 

gelir.  

 

Benimle Paylaşılan 
     Kullanıcı ile paylaşılan çalışmaları içerir. "Haritalar-Raporlar"  

bölümü altında yer alan "Benimle Paylaşılan" tıklanır ve alt kısma 

kullanıcı ile paylaşılan çalışmalar gelir. Haritanın üstüne tıklanarak 

çalışma dosyası açılır. Kullanıcı ile paylaşılan haritaları silme yetkisi 

haritanın sahibine aittir.  

 

Paylaşılan Çalışmalar 
      Kullanıcının diğer kullanıcılar ile paylaştığı çalışmaları içerir. 

"Haritalar-Raporlar"  bölümü altında yer alan "Paylaşılan Çalışmalar" 
tıklanır ve alt kısma paylaşılan çalışmalar gelir. 
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Raporlar 
      Kullanıcının kaydettiği, kullanıcı ile paylaşılan, kullanıcının 

diğer kullanıcılar ile paylaştığı raporları içerir. "Haritalar-Raporlar" 
bölümü altında yer alan "Raporlar" tıklanır ve alt kısma kullanıcının 

oluşturduğu raporlar gelir.  

 

5.3. Çalışma Dosyası İşlemleri 

     Kullanıcı tarafından oluşturulup, kaydedilen çalışmalar 

anasayfada yer alır. Bu çalışmalar açılır ve üzerinde çalışmaya devam 

edilebilir, diğer kullanıcılar ile paylaşılabilir, varsayılan olarak 

(uygulama açıldığında ilk açılacak harita) ayarlanabilir.  
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5.3.1. Çalışma Dosyası Açmak 

Çalışma Dosyası Nasıl Açılır? 
1.  KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 

3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır. 

4. "Tüm Haritalar"  bölümü altında yer alan bölümlerden, açılmak 

istenen çalışma dosyası seçilir. 

5.  Açılmak istenen haritanın orta kısmına tıklanır. 

6. Seçilen harita çizim ekranında açılır. 

 

İpuçları 
1. "Tüm Haritalar"  bölümü altında yer alan çalışmaların 

raporların, sağ üst köşesinde yer alan "Bilgi"  butonunu 

kullanarak çalışma dosyası bilgilerine ulaşın. 
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5.3.2. Çalışma Dosyası Adını Değiştirmek 

     Kullanıcının oluşturduğu haritanın adının değiştirilmesi için 

haritanın sol alt köşesindeki "Yeniden Adlandır"  butonu kullanılır. 

Çalışma Dosyasının Adı Nasıl Değiştirilir? 
1.  KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 

3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır.    

4. Harita adı değiştirilmek istenen haritanın sol alt köşesinde 

bulunan "Yeniden Adlandır"  butonuna tıklanır.  

5. Harita adının yazdığı metin kutusundan harita adı el ile 

girilerek yazılır.  

6. Klavyenin "Enter" tuşuna basılarak harita yeniden adlandırılır.  

 

5.3.3. Çalışma Dosyası Silmek 

     Kullanıcının oluşturduğu haritanın silinmesi için haritanın sağ alt 

köşesindeki "Sil"  butonu kullanılır. 

 

Çalışma Dosyası Nasıl Silinir? 
1. KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 

3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır.    

4. Silinmek istenen haritanın sağ alt köşesinde bulunan "Sil"  

butonuna tıklanır.  

5. "Onayla" penceresi açılır.  

6. "Evet" butonu tıklanır. 

7. "Çalışma Dosyası", silinir. 
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5.3.4. Paylaşım İşlemleri 

Grup Seçerek Paylaşma 
     Kullanıcı tarafından oluşturulup, kaydedilen çalışmalar, grup 

seçilerek başka kullanıcılarla paylaşılabilir. Bunun için KBS Web 

Uygulamasında, "Çalışma Paylaş" diyalog penceresi kullanılır. "Çalışma 

Paylaş"  butonu kullanılarak grup seçilir ve çalışma paylaşılır. 

 

Grup Seçerek Çalışma Nasıl Paylaşılır? 
1. KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 

3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır.    

4. Anasayfada yer alan çalışmalardan, paylaşılmak istenen bulunur. 

5.  Paylaşılmak istenen haritanın sol üst köşesindeki butonuna 

tıklanır. 

6. "Çalışma Paylaş"  diyalog penceresi açılır. 

7. Diyalog penceresindeki  butonu tıklanır. 

8. Alt kısımdaki gruplardan bir tanesi seçilir. 

9. "Tamam" butonu tıklanır. 

 

Kullanıcı Seçerek Paylaşma 
   Kullanıcı tarafından oluşturulup, kaydedilen çalışmalar, başka bir 

kullanıcı seçilerek paylaşılabilir. Bunun için KBS Web Uygulamasında, 

"Çalışma Paylaş" diyalog penceresi kullanılır. "Çalışma Paylaş"  

butonu kullanılarak kullanıcı seçilir ve çalışma paylaşılır. 

 

Kullanıcı Seçerek Çalışma Nasıl Paylaşılır? 
1. KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 
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3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır.    

4. Anasayfada yer alan çalışmalardan, paylaşılmak istenen bulunur. 

5. Paylaşılmak istenen haritanın sol üst köşesindeki butonuna 

tıklanır. 

6. "Çalışma Paylaş"  diyalog penceresi açılır. 

7. Diyalog penceresindeki  butonu tıklanır. 

8. Alt kısımdaki kullanıcılardan bir tanesi seçilir. 

9. "Tamam"  butonu tıklanır. 

 

5.3.5. Rapor Açmak 

Rapor Nasıl Açılır? 
1.  KBS Web Uygulaması açılır. 

2. Anasayfa açılır. 

3.  Ekrana, kullanıcının daha önce paylaştığı haritalar ve raporlar 

açılır. 

4. "Raporlar"  bölümü altında yer alan bölümlerden, açılmak 

istenen raporun üstüne tıklanır. 

5. Seçilen harita çizim ekranında açılır 

6. Seçilen rapor, çizim ekranında açılır. 
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6. KBS Web Uygulamasına Giriş Yapmak 

   Kullanıcı uygulamayı kullanmak için kendisine verilen kullanıcı 

adı ve şifresiyle giriş yapmalıdır. Giriş yaptıktan sonra istenilen çizim, 

düzenleme işlemleri yaparak, yaptığı çalışmaları kaydedebilir.  

 

1. Uygulamaya girildikten sonra ilk olarak "Giriş Yap" diyalog 

penceresi açılır.  

2. Açılan diyalog penceresinden, kullanıcı kurum adını "Nod", 

kullanıcı adını "Kullanıcı Adı" ve kendisi için belirlenen şifresini 

"Şifre" kısmından girer.  

3. "Giriş Yap" tıklanır.  

4. Giriş yapıldıktan sonra "Anasayfa" ekranı gelir.  

 

NOT: "Giriş Yap" diyalog penceresinde "Beni Hatırla" seçildiğinde 

daha sonraki girişler için "Nod" ve "Kullanıcı Adı" bilgileri otomatik 

olarak doldurulur.  
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7. KBS Web Kullanıcı Arayüzü 

KBS Web Uygulamasının kullanıcı arayüzü, kullanıcının kolaylıkla 

ulaşabileceği fonksiyonlardan oluşur. Kullanıcı programa giriş yaptıktan 

sonra bu arayüz gelir. Arayüz, sol tarafta "Katman Yöneticisi", üstte 

"Menü Çubuğu", ortada "Çizim Ekranı" ndan oluşmaktadır. 

 

 Kullanıcı programa giriş yaptıktan sonra aşağıdaki arayüz gelir. 
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8. Adres ve Numarataj Hakkında 

Adres Nedir?  
Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi 

açısından tanımlanmasıdır. 

 

Adres bileşenleri nelerdir?  
Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlar;  

1. Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, 

meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası 

ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi 

konum. 

1. Kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan 

bilgiler. 

 

 

 Adres Yapıları 

 



 

24 

 

 

YASAL DAYANAK 
1. 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile, 

gündeme alınan Numaralama ve Ulusal Adres Veritabanı 

Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2006b) adres bilgilerinin 

oluşturulması, veri tabanlarında kaydedilmesi ve MERNİS nüfus 

kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini amaçlamıştır. 

1. “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış ve 

31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu 

1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

1. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi 

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Adres Bilgilerinin Oluşturulması 

 Yetkili idare, numaralama çalışmalarını adres standardına göre 

yapmak ve adresleri Ulusal Adres Veri Tabanına, standarda uygun 

şekilde işlenmekle yükümlüdür. 

 

1. Ad ve Numara Verilme Zorunluluğu: 

     Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde 

ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. 

Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit 

tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara 

birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve 

sokaklara verilemez. 

     Bu kapsamda mahalleler ile meydan, bulvar, küme evleri, cadde 

ve sokaklara ad ve sabit tanıtım numarası verilmesi hükümleri Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14, 15 ve 18. maddelerinde, 

numara verilecek binalar da yönetmeliğin 17. maddesinde 

tanımlanmıştır. Ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar 

ise yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilmiştir.  

 

2. Ad veya Numara Levhalarının Konulacağı Yerler: 

     Mahalle ve meydanlar için ad; bulvar, cadde ve sokaklar için ad 

veya numara levhaları ile binalara mahsus numara levhalarının yerleri 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesinde 

tanımlanmıştır. 

 

3. Sokağın yönünün tespiti: 

     Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesinde 

sokak yönlerinin tespitiyle ilgili esaslar yer almıştır. Sokakların 

yönlerinin tespiti için, önce şehrin önemli bir yeri yön merkezi olarak 

kabul edilir. Büyük yerleşim yerlerinde, başlıca önemli bölgeler için 
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birden fazla yön merkezleri tespit edilebilir. 

 

4. Binaların Numaralandırılması: 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. 

maddelerinde binaların numaralandırılmasına dair esaslar belirtilmiştir. 

 

 Bir sokak üzerinde, bağımsız binalar halinde bulunan dükkân, 

mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerine sırası ile bağımsız numaralar 

verilir. 

 Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine açılan 

birden fazla giriş kapısının bulunması durumunda giriş kapılarına, giriş 

kapısının bulunduğu bulvar, cadde veya sokak üzerindeki son bina veya 

arsaya verilmiş olan numarayı takip eden numara verilir. 

 Site içinde yer alan binalara, sitenin giriş kapılarından en işlek 

ve geniş olan yere açılan kapısının numarasını takiben, soldan 

başlanarak ardışık olarak harfli birleşik numaralar verilir. 

 

5. Bina İç Kapılarının Numaralandırılması: 

     Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 31. maddesinde 

apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm 

içeren binaların iç kapı numaralarının tespitiyle ilgili esaslar yer 

almıştır. 
 

 Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren 1’den başlamak üzere 

bütün dairelere sıra ile bağımsız numaralar verilir.  

 Büyük resmi binalarla, otel ve iş hanlarının ana giriş kapısına 

göre yol seviyesinin altında birden fazla kat bulunduğu takdirde, yol 

seviyesinin altındaki ilk kata 1B, ikinci kata 2B şeklinde numaralar 

verilir. 
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 Yol seviyesi altında sadece bir kat bulunması durumunda, 

bağımsız bölümlerin kapı numaraları önüne sadece B harfi konulur. 

Zemin katta yer alan iç kapılara numara verilirken, her numaranın 

önüne Z harfi konur. 

 Bir evin veya apartmanın bahçesi içinde sokakla hiçbir 

bağlantısı olmayan bağımsız daire niteliğinde olan yerlere, apartman 

daireleri gibi iç kapı numarası verilir. Bu yerlere verilen numaralar, 

apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numarayı takip eder. 

 Aynı sokakta bir arsa üzerine inşa edilen binalardan sonra gelen, 

önceden numara almış binalar mevcut ise, arsaya tahsis edilen numara, 

üzerine inşa edilen binalardan birincisine verilir. Diğer binalara bu 

numaradan sonra "/" işareti konularak 1,2,3,… eklenmek suretiyle 

oluşturulan numaralar verilir. 

 Binanın bulunduğu sokak üzerinde, bu binadan sonra gelen 

numara almış binalar bulunduğu takdirde, arsalara tahsis edilmiş olan 

numaralardan en küçüğü ile en büyüğü arasına "-" işareti konularak 

oluşan bileşik numara, bina numarası olarak verilir. 

 Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan dağınık binalarda 

Dağınık binaların toplu olarak bir yerde bulunması durumunda, 

kapladığı alanın uygun bir köşesinden itibaren, yılankavi bir yol takip 

edilerek binalara ardışık numaralar verilir. 

 Dağınık binalar arasına sonradan bir ya da yanyana birkaç bina 

yapılması durumunda, yeni yapılan binalara, kendilerinden önceki en 

yakın binanın bina numarasından sonra "/" işareti konularak 

../1,../2,../3... eklenmek suretiyle oluşturulan numaralar verilir. 
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9. KBS Araçları 

 

 İl Çiz: İl sınırı çizmek için kullanılır. 

 İlçe Çiz: İlçe sınırı çizmek için kullanılır. 

 Mahalle Çiz: Mahalle sınırı çizmek için kullanılır. 

Yol Çiz: Yol verilerini çizmek için kullanılır. 

 Yapı Çiz: Yapı verilerini çizmek için kullanılır. 

 Kapı Çiz: Numarataj verilerini (kapı numarası) çizmek için 

kullanılır. 

 Tahsis Çiz: Ayrılmış kapı numaralarını (3A, 3B vb.) çizmek 

için kullanılır. 

Bağımsız Bölüm Sorgula: Kapı numaralarının bağımsız 

bölümlerinin sorgulanması için kullanılır. 

 Düzenle: Yapılan il, ilçe, mahalle, yol, yapı, kapı ve tahsis 

çizimlerinin öznitelik bilgilerinin düzenlenme işlemleri için kullanılır.   
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 Kişi Sorgula: TC Kimlik numarasına göre, kişi bilgileri ve 

kişi adres bilgilerinin sorgulanmasını sağlar. Bu bölümden, kişi bilgileri 

ve kişinin adres bilgilerine kolay ve hızlıca ulaşılır. 

 

 Uavt Sorgula:"Uavt Sorgula" bölümünden kullanıcı 

yetkisine bağlı olarak uavt bilgileri sorgulanmasını sağlayan araçtır. 

 

 Takbis Sorgula:"Zemin" ve "Kişi" bilgilerine göre tapu 

bilgilerinin sorgulanmasını sağlar.  

 

 Aks Sorgula: Ruhsat, izin belgesi ve yanan yıkılan yapı 

bilgilerine göre sorgulama işlemlerini yapmaya imkan sağlayan araçtır. 

 

Numarataj Görünüm; Yapı dış kapısından csbm'ye 

(cadde/sokak/bulvar/meydan) doğru çizilen numarataj verileri çizgi 

görünümünde"çizgi"  sembolü ve  nokta görünümünde ise yapı üzerinde 
"nokta" sembolü olarak görüntülenir. 

 Çizgi Görünüm: Yapı dış kapısından csbm'ye 

(cadde/sokak/bulvar/meydan) doğru çizilen numarataj verilerinin, çizgi 

görünümünde görüntülenmesi için kullanılır. 
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 Nokta Görünüm: Yapı dış kapısından csbm'ye 

(cadde/sokak/bulvar/meydan) doğru çizilen numarataj verilerinin, yapı 

üzerinde "nokta" sembolü olarak görüntülenmesi için kullanılır. 

 

İmar Görünümü;  Plana özgü sembol (yapılaşma, yerleşme, yol 

vb.) ve kalınlık özelliklerinin görüntülenmesi için kullanılır. 

 Standart Görünüm: Plana özgü sembol (yapılaşma, 

yerleşme, yol vb.) ve kalınlık özelliklerinin görüntülenmeden, bütün 

nesnelerin standart görünümünde görüntülenmesi için kullanılır.  

 

 Planlama Görünümü: Plana özgü sembol (yapılaşma, 

yerleşme, yol vb.) ve kalınlık özelliklerinin görüntülenmesi için 

kullanılır.  
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10. KBS Verilerinin Oluşturulması 

     KBS katmanlarında yer alan verilerin oluşturulması için 

kullanılır. Katmandaki geometri tiplerine göre, farklı çizim araçları 

kullanılır. Çizim işlemleri numarataj bölümünden yapılır. 

 

  İl Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "İl Çiz" butonu tıklanır. KBS > İl Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla il çizimi yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. İl seçimi yapılır. 

11.  butonu üzerine tıklanır ve seçilen il'e yaklaşılır. 

12. butonu üzerine tıklanır ve seçilen il işaretlenir. 

13. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

14. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

    

 İlçe Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "İlçe Çiz" butonu tıklanır. KBS > İlçe Çiz 
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2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla ilçe çizimi yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. İlçe seçimi yapılır. 

11.  butonu üzerine tıklanır ve seçilen ilçe' ye yaklaşılır. 

12. butonu üzerine tıklanır ve seçilen ilçe işaretlenir. 

13. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

14. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlermlerini kontrol eder. Bu 

yüzden ilçe çizimi yapabilmek için önce il çiziminin yapılması gerekir. 

İlçe, il sınırları dışında çizilemez. 

 

    

 Mahalle Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Mahalle Çiz" butonu tıklanır. KBS > 

Mahalle Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla mahalle çizimi 

yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 
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5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. Mahalle seçimi yapılır. 

11.  butonu üzerine tıklanır ve seçilen mahalle' ye yaklaşılır. 

12. butonu üzerine tıklanır ve seçilen mahalle işaretlenir. 

13. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

14. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlermlerini kontrol eder. Bu 

yüzden mahalle çizimi yapabilmek için önce ilçe çiziminin yapılması 

gerekir. Mahalle, ilçe sınırları dışında çizilemez. 

 

       

 Yol Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Yol Çiz" butonu tıklanır. KBS > Yol Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla yol çizimi yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 
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8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. Csbm seçimi yapılır. 

11.  butonu üzerine tıklanır ve seçilen csbm' ye yaklaşılır. 

12. butonu üzerine tıklanır ve seçilen csbm işaretlenir. 

13. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

14. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlermlerini kontrol eder. Bu 

yüzden yol çizimi yapabilmek için önce mahalle çiziminin yapılması 

gerekir. Yol, mahalle sınırları dışında çizilemez. 

 

       

 Yapı Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Yapı Çiz" butonu tıklanır. KBS > Yapı Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla yapı çizimi yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. Dış kapı numarası seçilir. 

11. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 
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12. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlermlerini kontrol eder. Bu 

yüzden yapı çizimi yapabilmek için önce mahalle çiziminin yapılması 

gerekir. Yapının yol ile keşişmemesi gerekir. 

 

 

 Kapı Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Kapı Çiz" butonu tıklanır. KBS > Kapı Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla kapı çizimi yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. Dış kapı numarası seçilir. 

11. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

12. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlermlerini kontrol eder. Bu 

yüzden kapı çizimi yapabilmek için önce yapı çiziminin yapılması 

gerekir. Kapının yol ile keşişmemesi gerekir. Kapı çizimi, "Csbm" 
üzerinden başlamalı ve yapıya doğru çizim yapılmalıdır. 
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 Tahsis Çiz İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Tahsis Çiz" butonu tıklanır. KBS > Tahsis 

Çiz 

2. Fare imleci + işaretine dönüşür. 

3. Çizim ekranında, farenin sol tuşu yardımıyla tahsis çizimi 

yapılır. 

4. Çizim işlemi, farenin sağ tuşu tıklanarak tamamlanır. 

5. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" açılır. 

6. "Bilgi" bölümünden öznitelik alanları doldurulur. (Bazı öznitelik 

bilgileri otomatik gelir.) 

7. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

8. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

9. "Uavt" sekmesi üzerine tıklanır. 

10. Dış kapı numarası seçilir. 

11. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır. 

12. "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

 

 Uygulama, topolojik olarak çizim işlemlerini kontrol eder. 

Tahsis çizimi, "Csbm" den yapıya doğru ya da "Csbm" den parsele doğru 

olmak zorundadır. 
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11. KBS Verilerinin Düzenlenmesi 

 "Düzenle" aracı, KBS Web uygulamasında yer alan 

katmanlardaki verilerin düzenlenmesi işlemleri için kullanılır. Yapılan 

il, ilçe, mahalle, yol, yapı, kapı ve tahsis çizimlerinin öznitelik 

bilgilerinin düzenlenmesini sağlar.  

 

Düzenle İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Düzenle" butonu tıklanır. KBS > Düzenle 

2. Fare imleci, mavi kutucuğa dönüşür. 

3. Farenin sol tuşu yardımıyla düzenleme yapılmak istenen nesne 

seçilir. 

4. Ekrana "Seçilenler" penceresi açılır. 

5. "Katman" bölümünün alt kısmından, düzenleme yapılmak 

istenen katman üzerine tıklanır. 

6. "Katmanı Düzenle" bölümünün alt kısmındaki "Düzenle" 
butonu üzerine tıklanır. 

7. Ekrana "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

8. "Bilgi" bölümündeki öznitelik alanlarından, düzenleme 

yapılmak istenen alana çift tıklanır. 

9. Değişiklik yapılır. 

10. "Kaydet" butonu üzerine tıklanır ve yapılan düzenleme 

kaydedilir. 

11. "Tümünü Geri Al" butonu üzerine tıklanır ve yapılan 

değişiklikler geri alınır. 

12.  işareti tıklanır ve "UavtInfo Sorgu Ekranı" penceresi kapanır. 

13.  işareti tıklanır ve "Seçilenler" penceresi kapanır. 

14. Düzenleme işlemi tamamlanır.   
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12. Servis Bağlantısı Entegrasyonları 

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) 
      Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile 

tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır. 

Oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanının güncelliği Ülke genelinde 

belediye, il özel idareleri ve OSB’lerce sağlanmaktadır. 

 

UAVT ’den Sorumlu Kurumlar: 

1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

2. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

4. Belediyeler, İl Özel İdareleri ve OSB’ler 

 

 

 KBS Web uygulamasında, UAVT entegrasyonu sağlanarak, 

adrese dayalı nüfus bilgileri, kullanıcı yetkisine tabi olarak 

sorgulanabilir ve sorgulanan bu bilgilerin raporlama işlemleri 

yapılabilir. 

 

 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Modeli 
     Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres 

bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan 

altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal 

Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır. 

 

Yasal Dayanak: 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu; 

1. Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel 

ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana 
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gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların 

belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere 

yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının 

oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin 

ilişkilendirilmesini sağlamaktır. 

2. Kanunun adres bilgilerinin tutulması ve adres standardı başlıklı 

48 inci maddesinin bir ila üçüncü fıkrası içerisinde yer alan 

bentler uyarınca, tüm yetkili idareler ve ilgili kurum ve 

kuruluşlar MAKS-VeriModeli-AD Sürüm:2.0 dokümanında yer 

alan veri modeline uyum sağlamakla yükümlüdür. 

 
MAKS Adres Bileşenleri ve Standardı:  

1. Adres verisini oluşturan elemanlar idari adres bileşenleri ve 

mahalli adres bileşenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. İdari adres 

bileşenleri, merkezi yönetim tarafından belirlenen ve ülkenin 

idari bölünüşünü ortaya koyan adres bileşenleridir. Mahalli 

adres bileşenleri ise yerel yönetimler veya merkezi yönetimin 

taşra örgütleri tarafından belirlenen ve yerelde yönetimi 

sağlayan adres bileşenleridir. 

1. Adres ile ilişkili ve mevzuat kapsamında adres bileşeni olarak 

tanımlanan verilere ilişkin, MAKS ile yetkili idareler ve ilgili 

kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilecek veri alış 

verişinde kullanılacak veri modeli belirlenmiş ve MAKS-

VeriModeli-AD Sürüm:2.0 dokümanında yer almıştır. 
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13. MIS Entegrasyonu 

     KBS Web Uygulaması kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği ile 

MIS Entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu 

entegrasyonda, Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (BELBİS) ile web 

uygulamasının birlikte çalışması sağlanmıştır. BELBİS bünyesindeki 

sözel veriler sorgulandıktan sonra, konumları harita üzerinde 

işaretlenerek gösterilir. 

 

1. BELBİS anasayfasında yer alan"Emlak Envanteri" butonu 

tıklanır. Anasayfa > Emlak Envanteri 

2. Açılan ekranda yer alan "Emlak İşlemleri" butonu tıklanır. 

3. "Emlak İşlemleri" menüsü altından "Emlak Arama" butonu 

tıklanır. Emlak İşlemleri>Emlak Arama 

4. "Mahalle" seçimi yapılır. 

5. "Ara" butonu tıklanır. 

6. Ekranın altında "Emlaklar" başlığı altında listelenen alandan 

istenen kayıt bilgisi için "Detay" butonu tıklanır. 

7. Ardından "Bu Emlak İçin Harita Ekranına Gider" butonu 

tıklanır. 

8. Seçilen emlak haritada görüntülenir. 
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14. KBS Verilerinin Sorgulanması  

      KBS Web uygulaması, sistemde kayıtlı olan veriler üzerinde 

sorgula işlemlerinin yapılmasını sağlar. Akıllı sorgulama editörleri ile 

yapılan sorgulama sonucunda kişi, zemin ve yapı ruhsat vb. bilgilerine 

ulaşılarak bu bilgilerin raporlanması sağlanır. 

 

 Kişi Sorgula İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Kişi Sorgula" butonu tıklanır. KBS > Kişi 

Sorgula 

2. Ekrana "Kişi Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Kişi" sekmesinin alt kısmındaki "TC Kimlik No" bilgisi girilir. 

4. "Aile Getir" bölümünün sağ tarafındaki kutucuk işaretlenir. 

5. "Aile Tipi" bölümü aktif olur. 

6. "Aile Tipi" bölümünün sağ tarafındaki  buton üzerine tıklanır. 

7. Listelenen kriterlerden birisi seçilir. 

8. "Sorgula" butonu tıklanır. 

9. "Kişi Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı, sorgulama 

kriterlerine göre dolar. 

10. "Kişi" bölümünden, sorgulanan kişinin kişisel bilgilerine ulaşılır. 

11. "Adres Detay" butonu üzerine tıklanır. 

12. "Kişi Adres Bilgileri" bölümü, kişinin adres bilgisi ile dolar. 

13.  butonu üzerine tıklanır ve harita üzerinde adres'e yaklaşılır. 

14. butonu üzerine tıklanır ve harita üzerinde adres kırmızı 

renkte işaretlenir. 

15. "Rapor Oluştur" butonu üzerine tıklanır ve kişi bilgileri 

raporlanır. 

16. "Temizle" butonu tıklanarak yapılan sorgulama temizlenir. 

17.  işareti tıklanır ve "Kişi Sorgu Ekranı" penceresi kapatılır. 

 



 

42 

 

 

 Uavt Sorgula İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Uavt Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Uavt 

Sorgu 

2. Ekrana"Uavt Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. Bu kısımdan "İl", "İlçe", "Bucak", "Köy", "Mahalle", "Csbm", "Dış 
Kapı No" ve "İç Kapı No" bilgileri seçilir. 

4.  butonu üzerine tıklanır ve harita üzerinde Uavt bilgilerine 

yaklaşılır. 

5. butonu üzerine tıklanır ve harita üzerinde Uavt bilgileri 

kırmızı renkte işaretlenir. 

6. Sorgulama işlemi yapılır. 

7.  işareti tıklanır ve "Uavt Sorgu Ekranı" penceresi kapatılır. 

 

 

 Zemin Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Takbis Sorgu" butonu tıklanır. KBS > 

Takbis Sorgu 

2. Ekrana "Takbis Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Zemin"  bölümünün alt kısmındaki sorgulama kriterleri (İl, 

İlçe, Kurum, Mahalle, Ada No, Parsel No) girilir. 
4. "Ara" butonu üzerine tıklanır. 

5. "Takbis Sorgu" penceresinin sağ kısmı, sorgulama kriterlerine 

göre dolar. 

6. "Zemin" bölümünde yer alan  butonu üzerine 

tıklanır. 

7. Alt kısımdaki "Zemin Detay" bölümünün dolduğu görülür. 

8. Bu kısımdan "Hisseler", "Şerh", "Beyan", "İrtifak", "Muhdesat", 
"Eklenti" ve "Teferruat" kısımları incelenebilir. 
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9. "Zemin Detay" bölümünde yer alan  butonu üzerine 

tıklanır. 

10. Var ise "Hisse Detay" bölümünün dolduğu görülür. 

11. Buradan "Rehin", "Şerh", "Beyan" ve "İrtifak" kısımları 

incelenebilir. 

12. "Temizle" butonu tıklanarak sorgulama işlemi temizlenir. 

 

 

 Kişi Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden"Takbis Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Takbis 

Sorgu 

2. Ekrana "Takbis Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Kişi" sekmesi üzerine tıklanır. 

4. "Kişi"  bölümünün alt kısmındaki sorgulama kriterleri (TC 

Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Baba/Ana Adı, Tüzel 

Kişi Bilgileri) girilir. 
5. "Ara" butonu üzerine tıklanır. 

6. "Takbis Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı, sorgulama 

kriterlerine göre dolar. 

7. "Kişi" bölümünde yer alan "Zemin Getir"  butonu üzerine 

tıklanır. 

8. Alt kısım zemin bilgileri ile dolar. 

9. "Zemin Detay" butonu üzerine tıklanır. 

10. "Zemin Detay" bölümü, zemin bilgileri ile dolar. 

11. Zemin Detay" bölümündeki "Hisse Detay" butonu üzerine 

tıklanır. 

12. "Hisse Detay" bölümü, hisse bilgileri ile dolar. 

13. "Temizle" butonu tıklanarak sorgulama işlemi temizlenir. 
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 Ruhsat Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Aks Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Aks 

Sorgu 

2. Ekrana"AKS Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Ruhsat" sekmesinden "Yapı Sahibi", "Şantiye Şefi", "Müteahhit" 
ve "Diğer" bilgileri girilir. 

4. "Genel" bölümünden adres bilgileri seçilir. 

5. "Ara" butonu tıklanır. 

6. "AKS Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı sorgulama 

kriterlerine göre dolar. 

7. "Ruhsat" bölümünden, ruhsat detay bilgilerine ulaşılır. 

8. "Ruhsat Detay" bölümünün alt kısmında yer alan  
butonu tıklanır. 

9.  "Genel" bölümü, ruhsat detay bilgileri ile dolar. 

10. Buradan ruhsat detay bilgileri incelenir. 

11. "Temizle" butonu tıklanır ve sorgulama temizlenir. 

 

 

 İzin Belgesi Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl 

Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Aks Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Aks 

Sorgu 

2. Ekrana"AKS Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "İzin Belgesi" sekmesinden "Yapı Sahibi" ve "Diğer" bilgileri 

girilir. 

4. "Genel" bölümünden adres bilgileri seçilir. 

5. "Ara" butonu tıklanır. 

6. "AKS Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı sorgulama 
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kriterlerine göre dolar. 

7. "İzin Detay" bölümünün alt kısmında yer alan "İzin Detay" 
butonu tıklanır. 

8.  "Genel" bölümü, izin detay bilgileri ile dolar. 

9. "İzin Belgesi" bilgilerine ulaşılır. 

10. "Temizle" butonu tıklanır ve sorgulama temizlenir. 

 

 

 Yanan Yıkılan Yapı Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi 

Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Aks Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Aks 

Sorgu 

2. Ekrana"AKS Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Yanan Yıkılan Yapı" sekmesinden "Yapı Sahibi" ve "Diğer" 
bilgileri girilir. 

4. "Genel" bölümünden adres bilgileri seçilir. 

5. "Ara" butonu tıklanır. 

6. "AKS Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı sorgulama 

kriterlerine göre dolar. 

7. "YanYık Detay" bölümünün alt kısmındaki "YanYık Detay" 
butonu tıklanır. 

8. "Genel" bölümü, yanan yıkılan detay bilgileri ile dolar. 

9. Buradan "Yanan Yıkılan" bilgilerine ulaşılır. 

10. "Temizle" butonu tıklanır ve sorgulama temizlenir. 
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15. KBS Verilerinin Görünüm Özellikleri 

KBS Web Uygulamasında, görünüm seçenekleri çizilen KBS 

verilerinin farklı görünümlerde görüntülenmesi için kullanılır. Çizilen 

KBS verilerinin farklı görünümlerde görüntülenmesi için kullanılır. 

 

Numarataj Görünüm 

   "Numarataj Görünüm", "Çizgi" ve "Nokta" görünümlerinden 

oluşur. Yapı dış kapısından csbm'ye (cadde/sokak/bulvar/meydan) doğru 

çizilen numarataj verileri çizgi görünümünde"çizgi"  sembolü ve  nokta 

görünümünde ise yapı üzerinde "nokta" sembolü olarak görüntülenir. 

 

Numarataj Görünümü Nasıl Yapılır? 

1. "KBS" menüsünden "Numarataj Görünüm"  butonu tıklanır. 

KBS>Numarataj Görünüm  
2. Butonun tıklanması ile numarataj verileri çizgi görünümde 

görüntülenir.  

3. "KBS" menüsünden "Numarataj Görünüm"  butonu tıklanır. 

KBS>Numarataj Görünüm  

4. Butonun tıklanması ile numarataj verileri nokta görünümde 

görüntülenir.  

 

 

İmar Görünümü 

    "İmar Görünüm", "Standart" ve "Planlama" görünümlerinden 

oluşur. "Standart Görünüm"; plana özgü sembol (yapılaşma, yerleşme, 

yol vb.) ve kalınlık özelliklerinin görüntülenmeden, bütün nesnelerin 

standart görünümünde görüntülenmesi için kullanılır. "Planlama 

Görünümü"; plana özgü sembol (yapılaşma, yerleşme, yol vb.) ve 
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kalınlık özelliklerinin görüntülenmesi için kullanılır.  

 

İmar Görünümü Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "İmar Görünüm"  butonu tıklanır. KBS>İmar 

Görünüm   
2. Butonun tıklanması ile imar verileri standart görünümde 

görüntülenir. 

3. "KBS" menüsünden "İmar Görünüm"  butonu tıklanır. KBS>İmar 

Görünüm  

4. Butonun tıklanması ile imar verileri çizim ekranı üzerindeki 

plana özgü sembol, kalınlık, tarama vb. özellikler yer alacak 

şekilde planlama görünümde görüntülenir.  
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16. Bağımsız Bölüm Sorgulanması 

"Bağımsız Bölüm Sorgu" aracı, KBS Web uygulamasında, kullanıma 

uygun hale gelmiş olan yapının içindeki bağımsız bölümlerinin (iç kapı 

numaraları) sorgulanmasını sağlar.   

 

 Bağımsız Bölüm Sorgulanması Nasıl Yapılır? 
1. KBS menüsü altında "Bağımsız Bölüm Sorgula" tıklanır. KBS > 

Bağımsız Bölüm Sorgula 

2. Ekrana "Bağımsız Bölüm Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Adres" sekmesinin alt kısmındaki "Sorgu Kriterleri" girilir. 

4. "İl" bölümünden sorgulanacak il seçilir. 

5. "İlçe" bilgileri il kısmına bağlı olarak gelir. 

6. "Bucak" bilgileri ilçe kısmına bağlı olarak sorgulama kriterlerine 

göre gelir. 

7. "Köy" bilgileri bucak kısmına bağlı olarak  sorgulama 

kriterlerine göre gelir. 

8. "Mahalle" bilgileri köy kısmına bağlı olarak  sorgulama 

kriterlerine göre gelir. 

9. "Cadde/Sokak" bilgileri mahalle kısmına bağlı olarak sorgulama 

kriterlerine göre gelir. 

10. "Dış Kapı No."  kısmından kapı numarası seçilir. 

11. İlgili binaya ait bina bilgileri, pencerenin sağ kısmında listelenir. 

 

İpuçları 
1.  butonu üzerine tıklanır ve seçilen il'e yaklaşılır. 

2. butonu üzerine tıklanır ve seçilen il işaretlenir. 
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17. Tapu Kadastrodan Online Sorgulamanın Yapılması 

17.1. Zemin Bilgilerine Göre Sorgulama 

 Zemin Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden "Takbis Sorgu" butonu tıklanır. KBS > 

Takbis Sorgu 

2. Ekrana "Takbis Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Zemin"  bölümünün alt kısmındaki sorgulama kriterleri (İl, 

İlçe, Kurum, Mahalle, Ada No, Parsel No) girilir. 
4. "Ara" butonu üzerine tıklanır. 

5. "Takbis Sorgu" penceresinin sağ kısmı, sorgulama kriterlerine 

göre dolar. 

6. "Zemin" bölümünde yer alan  butonu üzerine 

tıklanır. 

7. Alt kısımdaki "Zemin Detay" bölümünün dolduğu görülür. 

8. Bu kısımdan "Hisseler", "Şerh", "Beyan", "İrtifak", "Muhdesat", 
"Eklenti" ve "Teferruat" kısımları incelenebilir. 

9. "Zemin Detay" bölümünde yer alan  butonu üzerine 

tıklanır. 

10. Var ise "Hisse Detay" bölümünün dolduğu görülür. 

11. Buradan "Rehin", "Şerh", "Beyan" ve "İrtifak" kısımları 

incelenebilir. 

12. "Temizle" butonu tıklanarak sorgulama işlemi temizlenir. 

 

 butonu tıklanarak sorgulanan parsel, harita üzerinde 

görüntülenir. 

 butonu tıklanarak sorgulanan parsel, harita üzerinde 

işaretlenir. 
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17.2. Kişi Bilgilerine Göre Sorgulama 

 Kişi Bilgilerine Göre Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "KBS" menüsünden"Takbis Sorgu" butonu tıklanır. KBS > Takbis 

Sorgu 

2. Ekrana "Takbis Sorgu Ekranı" penceresi açılır. 

3. "Kişi" sekmesi üzerine tıklanır. 

4. "Kişi"  bölümünün alt kısmındaki sorgulama kriterleri (TC 

Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Baba/Ana Adı, Tüzel 

Kişi Bilgileri) girilir. 
5. "Ara" butonu üzerine tıklanır. 

6. "Takbis Sorgu Ekranı" penceresinin sağ kısmı, sorgulama 

kriterlerine göre dolar. 

7. "Kişi" bölümünde yer alan "Zemin Getir"  butonu üzerine 

tıklanır. 

8. Alt kısım zemin bilgileri ile dolar. 

9. "Zemin Detay" butonu üzerine tıklanır. 

10. "Zemin Detay" bölümü, zemin bilgileri ile dolar. 

11. Zemin Detay" bölümündeki "Hisse Detay" butonu üzerine 

tıklanır. 

12. "Hisse Detay" bölümü, hisse bilgileri ile dolar. 

13. "Temizle" butonu tıklanarak sorgulama işlemi temizlenir. 

 

butonu tıklanarak sorgulanan bilgiler harita üzerinde 

görüntülenir. 

butonu tıklanarak sorgulanan bilgiler harita üzerinde 

işaretlenir. 
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18. Özel Etiketler Yazma 

     Katman içindeki nesnelerin harita üzerinde gösterimini 

özelleştirmek için özel etiket ifadeleri oluşturulabilir, daha detaylı 

etiketlendirme  işlemleri yapılabilir. Oluşturulan özel etiket ifadeleri 

sayesinde katmandaki nesneler özel etiket ifadeleriyle ekrana gelerek 

görüntülenir. 

 

Özel Etiketler Yazma İşlemi Nasıl Yapılır? 
1. "Katman Yöneticisi" açılır. 

2. "Katman Yöneticisi" nde yer alan katmanlardan birisi üzerine 

tıklanır. 

3. Katmanın solundaki  butonu üzerine tıklanır. 

4. "Etiket" sekmesi üzerine tıklanır. 

5. "Veri alanı" bölümünden "İfade..." seçilir. 

6. "İfade..."  seçildikten sonra format ifadesindeki öznitelikler 

seçilebilir hale gelir. 

7. Buradan tekli veya çoklu seçim (Ctrl+tık) yapılarak özel etiket 

ifadeleri oluşturulur. 

8. Format ifadesinin sağ tarafındaki boş alana klavye yardımı ile 

özel etiket ifadeleri de yazılabilir. 

9. İşlem tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. 

   

 Yapılan değişikliklerin çizim ekranında görüntülenmesi için 

katman yöneticinden katmanın etiket kısmı aktif olmalıdır. 
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19. Tematik Harita Oluşturmak 

   Tematik harita; vektör veriden oluşan herhangi bir altlık üzerinde, 

mekan ile ilişki olarak seçilen bir konuda oluşturulan haritalardır. Altlık 

veriden seçilen bilgiye göre, harita üzerinde renklendirilerek, sembol ile 

gösterilerek kullanıcılara sunulur. Tematik haritalar haritanın daha 

kolay anlaşılmasını ve harita üzerinde analiz yapılmasını sağlar.  

 

   KBS Web Uygulamasında 3 şekilde tematik harita 

yapılabilmektedir; Kodlanmış Alanlar, Tekil Değer ve Aralık Değer 

Tematik Harita. Uygulama üzerinde katman yöneticisinden veya 

menüdeki butondan tematik harita üretilir.  

 

19.1. Kodlanmış Alanlar Tematik Haritası Oluşturmak 

   Kodlanmış alanlar tematik haritası seçilen katman içindeki 

kodlanmış alanlara göre analiz yaparak tematik harita üretir. "Veri" ve 

"Renk" ana bölümlerinden oluşur. 

 

Katman yöneticisinden tematik harita oluşturmak 

 
1.    Ekranın solunda bulunan katman yöneticisi açılır.  

2.    Tematik haritası oluşturulacak katman seçilir. 

3.    "Alt tip" tıklanır.  

4.    Tematik Stil'den "Kodlanmış Alanlar Tematik" seçeneğine 

tıklanır. 

5.    Veri kısmından "Katman" seçilir. 

6.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

7.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

8.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 



 

54 

 

katmanın seçilen alanındaki değerlerin getirilmesi sağlanır. 

9.    "Veri" bölümüne gelen değerlerden istenilenler tek veya çoklu 

(Ctrl+tık) seçim ile seçilir.  

10.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

11.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

12.    İşlem tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. 

13.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

Araç menüsünden tematik harita oluşturmak 

 
1.    Araç menüsü altından "Tematik Harita" tıklanır. Araç > 

Tematik Harita  

2.    Açılan diyalog penceresinden Tematik Stil olarak "Kodlanmış 

Alanlar Tematik" seçilir. 

3.    Tematik haritası oluşturulacak katman, veri kısmındaki 

"Katman"dan seçilir. 

4.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

5.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

6.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 

katmanın seçilen alanındaki değerlerin getirilmesi sağlanır. 

7.    "Veri" bölümüne gelen değerlerden istenilenler tek veya çoklu 

(Ctrl+tık) seçim ile seçilir.  

8.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

9.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

10.    İşlem tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna tıklanır. 

11.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

NOT 1: İstenirse tonun altındaki "Ters Çevir" kutusu işaretlenerek 
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ton renk skalasındaki renkler tersine çevrilebilir. 

 

NOT 2: Seçilen değerler için ayrı ayrı renklendirme işlemi 

yapılabilir. Renk bölümüne gelen değerlerin "Değer, Adet" bilgilerinin 

üstüne tıklanır. Katmanın sembolüne göre "Nokta, Çizgi ve Kapalı Alan" 

kısımlarından renk, kalınlık, saydamlık ayarları değiştirilebilir, 

özelleştirilebilir. Etiket ifadesi üzerinde değişiklik yapılmak için "Etiket" 

kısmı kullanılır. "Yazı özellikleri ve Hizalama" değiştirilebilir. İşlem 

tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. Yapılan değişiklikler 

çizim ekranında görüntülenir. 

 

NOT 3: Tematik harita yaparken etiket ifadesi üzerinde yapılan 

değişikliklerin görüntülenmesi için katman yöneticinden katmanın 

etiket kısmı aktif olmalıdır. 

 

NOT 4: Tematik harita kaldırılmak isteniyorsa "Tematik Stil" 

kısmından "Alt Tip Temizle" tıklanır veya araç menüsünden "Tematik 

Harita" tıklanarak "Alt Tip Temizle" seçilir. "Kaydet" ya da "Tamam" 

butonu tıklandıktan sonra katman, çizim ekranında tematik haritasız 

olarak görüntülenir. 
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19.2. Tekil Değer Tematik Haritası Oluşturmak 

   Tekil değer tematik harita, katman içindeki özgün değerlere göre 

tematik harita üretilmesini sağlar. Seçilen özgün değerlere göre harita 

hazırlayabilmek için bir makro verilir ve bu makronun alabileceği 

bütün değerler hesaplanarak her biri için bir satır oluşturulur. Böylece 

tekil değer tematik haritası üretilir. "Veri" ve "Renk" ana bölümlerinden 

oluşur. 

 

Katman yöneticisinden tematik harita oluşturmak 

 
1.    Ekranın solunda bulunan katman yöneticisi açılır.  

2.    Tematik haritası oluşturulacak katman seçilir. 

3.    "Alt tip" tıklanır.  

4.    Tematik Stil'den "Tekil Değer Tematik" seçeneğine tıklanır. 

5.    Veri kısmından "Katman" seçilir. 

6.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

7.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

8.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 

katmanın seçilen alanındaki değerlerin getirilmesi sağlanır. 

9.    "Veri" bölümüne gelen değerlerden istenilenler tek veya çoklu 

(Ctrl+tık) seçim ile seçilir.  

10.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

11.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

12.    İşlem tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. 

13.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

Araç menüsünden tematik harita oluşturmak 
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1.    Araç menüsü altından "Tematik Harita" tıklanır. Araç > 

Tematik Harita  

2.    Açılan diyalog penceresinden Tematik Stil olarak "Tekil Değer 

Tematik" seçilir. 

3.    Tematik haritası oluşturulacak katman, veri kısmındaki 

"Katman"dan seçilir.  

4.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

5.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

6.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 

katmanın seçilen alanındaki değerlerin getirilmesi sağlanır. 

7.    "Veri" bölümüne gelen değerlerden istenilenler tek veya çoklu 

(Ctrl+tık) seçim ile seçilir.  

8.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

9.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

10.    İşlem tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna tıklanır. 

11.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

NOT 1: İstenirse tonun altındaki "Ters Çevir" kutusu işaretlenerek 

ton renk skalasındaki renkler tersine çevrilebilir. 

 

NOT 2: Seçilen değerler için ayrı ayrı renklendirme işlemi 

yapılabilir. Renk bölümüne gelen değerlerin "Değer, Adet" bilgilerinin 

üstüne tıklanır. Katmanın sembolüne göre "Nokta, Çizgi ve Kapalı Alan" 

kısımlarından renk, kalınlık, saydamlık ayarları değiştirilebilir, 

özelleştirilebilir. Etiket ifadesi üzerinde değişiklik yapılmak için "Etiket" 

kısmı kullanılır. "Yazı özellikleri ve Hizalama" değiştirilebilir. İşlem 

tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. Yapılan değişiklikler 

çizim ekranında görüntülenir. 
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NOT 3: Tematik harita yaparken etiket ifadesi üzerinde yapılan 

değişikliklerin görüntülenmesi için katman yöneticinden katmanın 

etiket kısmı aktif olmalıdır. 

 

NOT 4:   Tematik harita kaldırılmak isteniyorsa "Tematik Stil" 

kısmından "Alt Tip Temizle" tıklanır veya araç menüsünden "Tematik 

Harita" tıklanarak "Alt Tip Temizle" seçilir. "Kaydet" ya da "Tamam" 

butonu tıklandıktan sonra katman, çizim ekranında tematik haritasız 

olarak görüntülenir. 

 

19.3. Aralık Değer Tematik Haritası Oluşturmak 

   Aralık değer tematik harita, katman içindeki öznitelik alanlarında 

bulunan sayısal veriler ile belirli metodlara göre aralıklar oluşturarak 

tematik harita üretir. Verilerin hangi aralıkta oluşturulacağı "Aralık" 

kısmından belirlenerek aralık değer tematik haritası yapılır. "Veri" ve 

"Renk" ana bölümlerinden oluşur. 

 

Katman yöneticisinden tematik harita oluşturmak 

 
1.    Ekranın solunda bulunan katman yöneticisi açılır.  

2.    Tematik haritası oluşturulacak katman seçilir. 

3.    "Alt tip" tıklanır.  

4.    Tematik Stil'den "Aralık Değer Tematik" seçeneğine tıklanır. 

5.    Veri kısmından "Katman" seçilir. 

6.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

7.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

8.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 

katmanın seçilen alanındaki değerler için minimum ve 
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maksimum aralık değerlerinin getirilmesi sağlanır. 

9.    "Aralık" bölümündeki minimum ve maksimum değerleri 

otomatik olarak geldiği gibi, kullanıcı isteğine göre bu alana 

değerler girebilir. 

10.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

11.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

12.    İşlem tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. 

13.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

Araç menüsünden tematik harita oluşturmak 

 
1.    Araç menüsü altından "Tematik Harita" tıklanır. Araç > 

Tematik Harita  

2.    Açılan diyalog penceresinden Tematik Stil olarak "Aralık 

Değer Tematik" seçilir. 

3.    Tematik haritası oluşturulacak katman, veri kısmındaki 

"Katman"dan seçilir.  

4.    Katmanın hangi öznitelik alanından tematik harita 

oluşturulmak isteniyorsa "Alan" kısmından seçilir. 

5.    Tematik harita için bir renk tonu "Ton" kısmından seçilir. 

6.    "Renk" bölümündeki "Yenile" butonu tıklanır. Böylece 

katmanın seçilen alanındaki değerler için minimum ve 

maksimum aralık değerlerinin getirilmesi sağlanır. 

7.    "Aralık" bölümündeki minimum ve maksimum değerleri 

otomatik olarak geldiği gibi, kullanıcı isteğine göre bu alana 

değerler girebilir. 

8.    "Sınıflandır" butonuna tıklanır. 

9.    Seçilen bir değeri silmek için "Değer, Adet" bilgilerinin 

yanındaki kırmızı çizgiye tıklanır. 

10.    İşlem tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna tıklanır. 
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11.    Yapılan tematik harita çizim ekranında görüntülenir. 

 

NOT 1: İstenirse tonun altındaki "Ters Çevir" kutusu işaretlenerek 

ton renk skalasındaki renkler tersine çevrilebilir. 

 

NOT 2: Seçilen değerler için ayrı ayrı renklendirme işlemi 

yapılabilir. Renk bölümüne gelen değerlerin "Değer, Adet" bilgilerinin 

üstüne tıklanır. Katmanın sembolüne göre "Nokta, Çizgi ve Kapalı Alan" 

kısımlarından renk, kalınlık, saydamlık ayarları değiştirilebilir, 

özelleştirilebilir. Etiket ifadesi üzerinde değişiklik yapılmak için "Etiket" 

kısmı kullanılır. "Yazı özellikleri ve Hizalama" değiştirilebilir. İşlem 

tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. Yapılan değişiklikler 

çizim ekranında görüntülenir. 

 

NOT 3: Tematik harita yaparken etiket ifadesi üzerinde yapılan 

değişikliklerin görüntülenmesi için katman yöneticinden katmanın 

etiket kısmı aktif olmalıdır. 

 

NOT 4:  Tematik harita kaldırılmak isteniyorsa "Tematik Stil" 

kısmından "Alt Tip Temizle" tıklanır veya araç menüsünden "Tematik 

Harita" tıklanarak "Alt Tip Temizle" seçilir. "Kaydet" ya da "Tamam" 

butonu tıklandıktan sonra katman, çizim ekranında tematik haritasız 

olarak görüntülenir. 
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19.4. Tematik Haritayı Kaldırmak 

   Çizim ekranından tematik haritayı kaldırmak için "Alt Tip 

Temizle" aracı kullanılır. Alt Tip ile oluşturulan harita temizlenerek, 

tematik harita kaldırılır. Böylece yeni tematik harita oluşturulabilir. 

 

Katman yöneticisinden tematik haritayı kaldırmak 

 
1.    Ekranın solunda bulunan katman yöneticisi açılır. 

2.    "Alt Tip" tıklanır. 

3.    "Tematik Stil" kısmından "Alt Tip Temizle" seçeneğine 

tıklanır. 

4.    İşlem tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. 

5.    Yapılan değişiklikler çizim ekranında görüntülenir. 

 

Araç menüsünden tematik haritayı kaldırmak 
 

1.    Araç menüsü altından "Tematik Harita" tıklanır. Araç > 

Tematik Harita  

2.    Açılan diyalog penceresinden Tematik Stil olarak "Alt Tip 

Temizle" seçilir. 

3.    "Temizle" kısmından katman seçilir.  

4.    İşlem tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna tıklanır. 

5.    Yapılan değişiklikler çizim ekranında görüntülenir. 
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20. KBS Web Uygulamasından Çıkış Yapmak 

Kullanıcının uygulamadan çıkış yapması için "Çıkış Yap"  butonu 

kullanılır. Butona tıklanıldıktan sonra uygulamadan çıkış yapılır.  
 
1. Uygulama ekranının sağ üst köşesindeki kullanıcı girişinin 

olduğu kısma tıklanır.  

2. Aşağı doğru açılan kullanıcı girişi kısmından "Çıkış Yap" butonu 

tıklanır.  

3. Çıkış yapıldıktan sonra "Giriş Yap" diyalog penceresi ekrana 

gelir.  

 


