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YEĞİTEK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ WEB UYGULAMASI 

1. KULLANICI YÖNETİMİ 

Sisteme giriş yaparak sistem üzerinde işlemler yapacak kullanıcılar ve yetkileri tanımlanmaktadır. 

Kurumlara ait bilgilerin güncellemesi MEBBİS sisteminden, FATİH projesi kapsamındaki verilerin yeni 

ekleme ve güncellemelerinin yapılması OBS modülünden gerçekleştirilecektir. 

1.1. Kullanıcı İşlemleri 

Sisteme yeni bir kullanıcı tanımlanabilmekte, mevcut kullanıcıların bilgileri üzerinde değişiklikler 

yapılabilmekte ve kullanıcılar sistemden kaldırılabilmektedirler. 

1.2. Kullanıcı Yetki İşlemleri 

Sistem üzerinde kayıtlı olan kullanıcıların modüllere ve sistemin çeşitli alanlarına erişim hakları 

kısıtlanarak kullanıcıların sadece yetkisi dahilindeki işlemleri yapabilmeleri sağlanmaktadır. 

Kullanıcı Yetki Grupları  

1-Okullar 

2-İl koordinatörleri 

3-Admin 

4-Süper Admin 

olmak üzere 4 çeşit yetki vardır. 

Okullar; 

 Kendi okuluna ait bilgileri görüp güncelleyebilirler. 

 Diğer okulların iletişim bilgilerini görebilirler. 

 “Hiyerarşik Arama” ile İl, İlçe, Mahalle bilgisine göre Kurum araması yapabilirler, 

 “Önemli yer arama”ile tüm Türkiyede kategorisine göre, konum bilgisine göre yer arama 
yapabilirler, 

 “Katman Kontrolü” ile okullarının etrafında bulunan seçtikleri önemli noktaları harita üzerinde 
görebilirler 

İl koordinatörleri; 

 Sadece kendi ilinde ki okulların bilgilerini görebilir fakat güncelleme veya değişiklik 
yapamazlar(yapılmasını istedikleri değişikliğin Okul müdürü tarafından yapılması sağlanmalıdır.).  

 Sorgu Analiz ve Talep Sorgulama ekranlarında sadece kendi iline ait okulların bilgilerini 
sorgulayabilirler. 

 



 

 

 

      

2. LOGİN SAYFASI 

 

 

Şekil: 1: Login Sayfası 

Kullanıcı yetkilendirmesine göre il koordinatörleri sisteme kendilerine tanımlanan “Kullanıcı adı” 

ve “Şifre”leri ile giriş yaptıkları zaman harita üzerinde kendi illerini sınırlandırılmış olarak 

görebilecekleri ve kendi illerindeki okullara ait bilgilere erişebilecekleri bir ekran açılacaktır. 

3. GİRİŞ EKRANI 

3.1. GİRİŞ EKRANI 

     
Şekil 2: İl Koordinatörü Giriş Ekranı 

3.2. HARİTA ARAÇLARI 
 



 

 

 

      

Haritayı ilk görünüme alma:  

 Butonu ile harita ilk görünüme alınır. Harita Şekil 2 deki haline gelir. 

Harita Temizleme: 

Butonu ile harita üzerindeki tüm çizimler temizlenir 

Okul Bilgisi Alma: 

Buton ile harita da herhangi bir okulun yetkiniz dahilinde okulun bilgilerini görmenizi 

sağlar. 

Butonuna tıklandıktan sonra harita üzerinde herhangi bir noktaya tıklandığında eğer o nokta da 

okul var ise okulun bilgileri gösterilir. 

Yardım Dokümanı: 

Butonu ile kullanıcıların sistemin kullanımına yönelik bilgiye erişmesi sağlanır. 

Bilgi Seçimi İptal Etme: 

Butonu ile okul bilgisi alma seçimini iptal edilir. 

Butonu ile sistemden çıkış yapılır. 

Ekranı ilk haline getirmek için önce  sonra  butonlarına basılır. 

3.3. OKUL ARAMA  
 

Okulları aramak ve yetki dahilinde bilgilerini görmek için Okul arama bölümüne okulun adını 

veya kurum kodunu girmek yeterli olacaktır. Okul arama bölümünde okulun tam adının 

girilmesine gerek yoktur. (Bknz Şekil 3)  Okulun bilgisini almak için açılan pencereden okulu 

seçmek yeterli olacaktır.  

İl koordinatörleri kendi iline ait okulların bilgilerini görebilir ve gerekli alanları onaylayabilir. 

Diğer okulların ise iletişim bilgilerini görebilmektedir. 

 



 

 

 

      

 

Şekil 3: Okul Arama Ekranı 

3.4. EĞİTİM KURUM BİLGİLERİ 
 

Eğitim kurum bilgisi, il koordinatörleri kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıklarında 

kendi illerindeki okulların bilgilerine ulaştıkları ekrandır ve 7 sekmeden oluşur. Bu alanlarda 

yapılacak olan güncellemeler ve yeni bilgi girişleri okul müdürü tarafından yapılacaktır.  

3.4.1. Okul Bilgileri:  

 

Okullara ait kurum bilgilerinin görülebileceği ekrandır. Bu ekrandaki alanlar bilgi amaçlıdır. 

Güncelleme işlemi okul müdürü tarafından yapılmaktadır. .(bknz şekil 4 ) 

Tesis Kodu: Okuldaki binalara ait YEĞİTEK tarafından verilen koddur. 

Kurum Kodu: Okul kurum kodudur.(MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır.) 

Kurum Adı: Okul adıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır.) 

Öğrenci Sayısı: Okul öğrenci sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır) 

İl Adı: Okulun bağlı olduğu ildir(MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır) 

İlçe Adı: Okulun bağlı olduğu ilçedir. Okulun ilçesi yanlış ise Okul müdürü tarafından “OKUL BİLGİLERİ” 

ekranında “Okul Konumunu Değiştir” butonunu tıkladığınızda ve okul yeri değiştirildiğinde otomatik 

olarak ilçe de değişecektir.  

Bina Sayısı: Okulunuzda ki bina sayısıdır.YEĞİTEK tarafında binalara verilecek  tesis kodundan sonra 

güncellenebilecektir. 

Tarihi Bina Sayısı: Okuldaki tarihi bina sayısıdır. YEĞİTEK tarafında binalara verilecek  tesis 

kodundan sonra güncellenebilecektir. 



 

 

 

      

Derslik Sayısı: Okuldaki toplam derslik sayısıdır.(MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme 

yapılır.) 

Lab/Atolye Sayısı: Okuldaki Lab/Atolye sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde 

güncelleme yapılır) 

BT Sınıfı Sayısı: Okuldaki BT Sınıfı sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme 

yapılır) 

Müdür Odası Sayısı: Okuldaki müdür odası sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde 

güncelleme yapılır) 

Müdür Yard. Oda Sayısı: Okuldaki toplam derslik sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde 

güncelleme yapılır) 

Öğretmen Odası Sayısı: Okuldaki toplam öğretmen odası sayısıdır. (MEBBİS üzerinden 

değiştirildiğinde güncelleme yapılır) 

Diğer Oda Sayısı: Okulda derslik, Lab/atölye, BT sınıfı, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen 

odası haricindeki toplam oda sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır) 

İdareci Sayısı: Okuldaki idareci sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır) 

Öğretmen Sayısı: Okuldaki öğretmen sayısıdır. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme 

yapılır) 

Genel Müdürlük: Okulun bağlı olduğu Genel Müdürlüktür. (MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde 

güncelleme yapılır.) 

Okul Türü: Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Lise gibi seçenekler mevcuttur. (MEBBİS üzerinden 

değiştirildiğinde güncelleme yapılır.) 

Öğretim Şekli: Okulda “ikili” veya “Normal Eğitim” den hangisinin uygulandığını belirtir. 

(MEBBİS üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır.) 

Sınıf Türü: İlkokulların “Ayrı” ya da “Birleştirilmiş” eğitimde olup olmadıklarını belirtir. 

Sabit IP Numarası: Okulun IP numarasıdır. Okul müdürü tarafından okul bilgileri ekranından 

düzeltilebilir. 

VSAT: Okuldaki uydu internet adedini gösterir. Okul müdürü tarafından okul bilgileri ekranından 

düzeltilebilir. 

ADSL Hat Sayısı: Okulda mevcut olan ADSL hat sayısıdır. Okul müdürü tarafından okul bilgileri 

ekranından düzeltilebilir. 

Yerleşim Türü: Okulun bulunduğu yerleşim şeklidir.(İl/İlçe,Köy/Belde,Kasaba) Okul müdürü 

tarafından okul bilgileri ekranından düzeltilebilir. 



 

 

 

      

Deprem Güçlendirme: Okulda deprem güçlendirmesi yapılıp yapılmayacağının bilgisidir. 

Bina Kendinize mi ait?: Ortak Bina kullanan okullar için girilmesi gereken bir bilgidir. 

Ortak Kullanım: Okulun binayı başka bir veya birden fazla okulla ortak kullanımı bilgisidir. 

Ortak Kullanım Bitiş Tarihi: Ortak kullanımda olan okulun, ortak kullanımının sona ereceği tarih 

bilgisidir. 

Ortak Bina Kurum Adı: Ortak Binayı kullanan diğer okul adıdır. 

Kapatılma Durumu: Okulun kapatılma durumu bilgisidir. 

Yeni Kurum Kodu: Kapatılma durumunda yeni binaya geçildiği durumda yeni kurum kodu 

bilgisidir. 

Yeni Kurum Adı: Kapatılma durumu kurum ismi değiştirilecek şeklinde seçilmiş ise yeni kurum 

adı bilgisi girilmelidir. 

 

Şekil 4: Eğitim Kurum Bilgisi-Okul Bilgileri Ekranı 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

3.4.2. İletişim Bilgileri 

Kurum, müdür ve sorumlu kişiye ait iletişim bilgilerinin bulunduğu ekrandır. (Bknz Şekil 5) 

 

Şekil 5: Eğitim Kurum Bilgisi-İletişim Bilgileri Ekranı 

 

3.4.3. Bina Şube Bilgileri 

Bu ekranda okula ait şube bilgileri ve bu şubelerdeki öğrenci sayıları yer almaktadır. (MEBBİS 

üzerinden değiştirildiğinde güncelleme yapılır.)

 

Şekil 6: Eğitim Kurum Bilgileri-Bina Şube Bilgileri Ekranı 

3.4.4. Mevcut Donanım 
 

Okulların mevcut donanım bilgilerinin bulunduğu ve hangi süreçte hangi donanımların 

geldiğinin filtrelenebildiği ekrandır. Okullar bu ekranda envanter bilgisi girerler. Sistem okullar 

için ilk olarak tahsis edilen donanımları ekrana getirecektir. Eğer bu tahsis edilen donanımların 

mevcut durumlarında farklılık varsa düzenle butonundan mevcut durumu düzenlemeleri 

gerekir.  

İl koordinatörleri de okul müdürü gibi aynı işlemleri yapabilir. Tahsis Edilen donanımların olduğu 

satırlarda  düzenleme işlemi yapıldığında “onay durumu” alanı “Mevcut Adet Onay Bekliyor” 

şeklinde olacaktır ve  bu onaylama işlemi il koordinatörü tarafından yapılacaktır. 



 

 

 

      

Eğer sistemde görünmeyen donanım varsa okul müdürleri veya il koordinatörleri bu 

donanımları ekle butonu ile ekleyebilir.  Eklenen donanımlar “Onay Bekliyor” şeklinde 

görünecektir. Onaylama işlemini İl koordinatörü tarafından  yapılacaktır. 

 

Şekil 7: Eğitim Kurum Bilgileri-Mevcut Donanım Ekranı 

  

3.4.5. Mevcut Donanım Onay 
 

 

Şekil 8: Mevcut Donanım Onay ekranı 
 

Bu ekranda, Okul Müdürlerinden gelen  mevcut donanım bilgilerini il koordinatörleri onaylamaları 

gerekmektedir. Onaylamak istedikleri alanları işaretleyerek ”Onayla” Butonuna basmaları 

gerekmektedir.  Onaylanmasını istemediğiniz donanımları silmek veya değiştirmek isterseniz “MEVCUT 

DONANIM” ekranından “Düzenle” veya “Sil” butonları ile yapabilirsiniz.(Bknz 3.4.4 Mevcut Donanım) 

“Onaylandı” olan donanımları silemezsiniz, İl koordinatörleri donanımları onaylarken dikkat etmeleri 

gerekmektedir. 

3.4.6. Planlanan Donanım 

Okulların planlanan donanım bilgilerinin bulunduğu ve hangi donanımın hangi süreçte 

planlandığının filtrelenebildiği ekrandır.(YEĞİTEK tarafından yüklenmektedir.) 



 

 

 

      

 

Şekil 9: Eğitim Kurum Bilgileri-Planlanan Donanım Ekranı 

3.4.7. Talep Sorgulama 

Okul müdürlerinin donanım talebinde bulunabilecekleri, bu taleplerini güncelleyip 

silebilecekleri alandır. 

 

Şekil 10: Eğitim Kurum Bilgileri-Talep Ekranı 

 

 



 

 

 

      

Şekil 11: Talep Sorgulama  

     

İl koordinatörleri okulların taleplerini “talep sorgulama” ekranından görebilir. (bkz. Şekil 11)  

bakılacak talepler  seçildikten sonra” talep sorgula” butonuna basılır. İşlem bittikten sonra 

Haritayı ilk görünüme almak için  ve butonlarına sırasıyla basılır. 

Buradaki işlemler Sorgu Analizde olduğu gibidir.(Bknz 3.8 Sorgu Analiz) 

3.5. HİYERARŞİK OKUL ARAMA  

Okul aramanın ve bilgisini almanın bir başka yöntemi ise “Hiyerarşik Okul Arama” ekranıdır. 

 

 

Şekil 12: Hiyerarşik Okul Arama 

Hiyerarşik Okul Arama ekranı il/ilçe/mahalle/Cadde-Sokak veya İl/PostaKodu kriterlerine göre 

okulları aramanıza yardımcı olur. Her seçimden sonra okullar ve alt seçenekler (İl seçiminden 

sonra İlçeler) filtrelenir ve Kurum Adı listesi güncellenir. İl seçiminden sonra seçili il harita 

üzerinde etrafı çizilerek yakınlaştırılır.Bu işlem ilçe mahalle ve cadde sokak için de geçerlidir. 



 

 

 

      

Posta koduna göre arama da ise seçilen ile göre posta kodları ve kurum adları güncellenir. 

Kurum Adı listesinden bir okul seçildiği zaman okul Şekil 12 deki gibi harita üzerinde gösterilir 

ve okul bilgileri ekranı açılır. 

 

Hiyerarşik Arama da Okul Listesi alma butonu mevcuttur. İl koordinatörleri sadece kendi ilini 

seçip, kendi illerine ait okulların listesini alabilir. Seçtiğiniz ilçe, mahalleye göre okulların listesi 

alınabilir.Çıkan tablo Excel ve PDF e aktarılabilir, Çıkan tabloya Kolon düzenlemeden ilave 

edilmek istenen sutunlar sürükle bırak ile ilave edilebilir. 

 

 

Şekil 13: Hızlı Bilgi Ekranı 

Hiyerarşik aramadan özellikle bir  okul seçildiğinde okul Fatih logosu şeklinde harita üzerinde 

görünür ve logoya tıklandığında Kurum Kodu ve Kurum Adı bilgileri ile iletişim bilgileri hızlı bilgi 

ekranında görünür. Yetkiniz doğrultusunda okulun güncel donanımını da hızlı bilgi ekranında 



 

 

 

      

görülebilir. Okulun bütün bilgilerini almak için Harita Araçlarından “ Okul Bilgisi Alma” 

butonunu seçerek okulun üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. (Bknz Şekil 13) 

3.6. ÖNEMLİ YER ARAMA 

Bu ekran tüm Türkiye deki önemli noktaları aramanıza yardımcı olur. Bknz Şekil 14 

 

 

Şekil 14: Önemli Yer Arama 

Bu alan, İl/ilçe/mahalle ve isimle olmak üzere iki sekmeden oluşmaktadır. Öncelikle kategoriler 

bölümünden aranılan yerin kategorisi seçilmelidir. Sonrasında ili, ilçeyi ve mahalleyi seçerek 

gruplandırdığımız kategoriye ait önemli yerleri listeleyebilirsiniz. Önemli yerler listesinden aranan 

yeri işaretleyerek “GİT” butonuna tıklarsanız harita üzerinde aradığınız yer pinlenmiş olarak 

gelecektir.  

Örneğin; Kategoriler bölümünden Eğitim Kurumları seçilmiş olsun. İl/ilçe/mahalle sekmesinden 

Önemli Yerler Listesinde seçilen il, ilçe, mahalledeki Eğitim Kurumlarına ait liste gelecektir. Buradan 

aranılan eğitim kurumu seçilerek “GİT” butonu ile haritada görünmesi sağlanır. 

Aranan yerin tam adını biliyorsanız isimle arama sekmesinde, aranan yerin tam adını yazıldığında 

önemli yer listesinde belirecektir. Aranan yeri işaretleyerek “GİT” butonuna tıklarsanız harita 

üzerinde aradığınız yer pinlenmiş olarak gelecektir. Bknz Şekil 15 



 

 

 

      

 

Şekil 15: Önemli Yer Arama 

 

3.7. KATMAN KONTROLÜ 

 

 

Şekil 16: Katman Kontrolü 

Katman Kontrolü Ana Katmanlar ve Önemli noktalar şeklinde 2’ ye ayrılmaktadır. 

 

Ana Katmanlar: Harita üzerindeki iller ilçeler mahalleler gibi katmanların görünürlüğünü 

ayarlamak için kullanır. 

 



 

 

 

      

Önemli Noktalar: Önemli noktalar ise harita üzerindeki Alışveriş, Dini Tesisler, Askeri Kurumlar 

gibi noktaların Şekil 16 daki gibi görünmemizi sağlar. Her önemli nokta öğesinin simgeleri 

farklıdır ve bu simgelere tıklandığında o önemli noktanın kısa bilgisini görmenizi sağlar. 

Seçimlerinizi yaptıktan sonra “Uygula” butonunu tıklamanız gerekmektedir. Ayrıca harita 

üzerindeki önemli noktaları görmeniz için belli bir seviyede haritaya yakınlaşmanız 

gerekmektedir. 

 

3.8. SORGU ANALİZ 

Sorgu Analiz kısmında İl Koordinatörleri kendi illeri için sorgu yapabilirler. Bu menüde belirli 

kriterler seçilebilir ve harita üzerinde seçilen kriterleri sağlayan okulların ilçe/mahalle 

seviyelerinde toplamları görünür (Bknz. Şekil 17). 

 

Sorgu Analiz ekranında “Kolon Adı” seçildikten sonra işlem seçilir ve “ekle” butonu ile sorgu 

eklenir. Aynı anda birden fazla sorgu seçilebilir. (Bknz Şekil 18) Alınmak istenen raporu belirten 

sorgular seçilip eklendikten sonra “sorgula” butonu ile istenen raporun alınması sağlanır. 

 

 

Şekil 17: Sorgu Analizi 



 

 

 

      

 

Şekil 18: Sorgu Analizinde Sorgu Eklenmesi 

Ayrıca Sorgu Listesi ekranında seçtiğiniz kritere ait okulların bazı bilgileri görülmektedir. 

İsterseniz bu bilgileri gruplayabilir, gizleyebilir, gizli alanları açabilir ve excel veya pdf formatında 

indirebilirsiniz. Haritayı temizlemek için   ve butonlarına sırasıyla basılır. 

 

Şekil 19: Sorgu Listesi Gruplandırma 

Sorgu Listesini Gruplamak için; 

Gruplamak istediğiniz kolonu başlığını tutup üst taraftaki Gruplamak İstediğiniz Kolon Başlığını 

“Buraya Sürükleyin” alanına sürüklemeniz yeterlidir. Aynı şekilde gruplamayı geri almak için 

Grupladığınız kolonu geri yerine bırakmanız yeterlidir. (Bknz Şekil 19) 

Kolonları Gizleyip Açmak için; 

 

Şekil 19 de Kolon Düzenle Aç butonuna bastıktan sonra Kolon Seçiciden görmek istediğini 

kolonu sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır.(Bknz Şekil 19) 


