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TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
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	Text14: 11
	Text15: 06
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: Harita Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Seher KAZAZ
	Text12: KIYI KENAR ÇİZGİSİ İŞLEMLERİ İÇİN BİR KONUMSAL VERİ ALTYAPISI TASARIMI
	Text20: Oldukça geniş kıyı alanlarına sahip Ülkemizde, Anayasamızla korunma altına alınmış olan kıyı alanlarında uygulama yapılabilmesi için KKÇ tespiti bir zorunluluktur. Her ne kadar KKÇ tespitleri Ülkemizde büyük ölçüde tamamlanmış olsa da yargı mercilerinde bu tespitlere oldukça fazla itiraz yapılmaktadır. Bu çalışmayla KKÇ tespiti yapan Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonları ile Mahkeme süreçlerinde görev alan bilirkişi heyetlerinin KKÇ tespit işlemleri sırasında kullanacakları bir konumsal veri altyapısı tasarımı yapılmıştır. Bunun için öncelikle gereksinim analizi yapılarak hangi verilere ihtiyaç duyulduğu, bu verilerin hangi kurumlardan temin edileceği ve sistemde yer alacak sorguların neler olduğu vb. belirlenmiştir. Uygulama, söz konusu verilerin kamu kurum ve kuruluşlarının web servislerinden çekilmesi üzerine tasarlanmıştır. Bu sayede KVA' nın temelini oluşturan veri paylaşımı gerçekleştirilerek konu ile ilgili hızlı, ekonomik ve doğru çözümler üretebilmek söz konusu olacaktır. Ancak Ülkemiz koşulları dikkate alındığında uygulamada bazı eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. Bu eksikliklerin giderilebilmesi ve KKÇ iş ve işlemleri ile ilgili bir KVA oluşturabilmek için öncelikle sistemde veri sağlaması beklenen kamu kurum ve kuruluşlarının verileri bilgisayar ortamına aktararak veri paylaşımı yapması gerekmektedir. İhtiyaç duyulan veriler tamamlandığında bilgisayar ortamında bu veriler değerlendirilerek daha doğru, hassas ve objektif bir tespit işlemi gerçekleştirilecek ve tasarımı yapılan sistemdeki sorguların gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır 
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