DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ

Doğal Taş Bilgi Sistemi uygulaması; Türkiye’deki mevcut mermer ve doğal taşlara ait tüm
bilgiler ile belge ve dökümanların tutulduğu, görüntülenebildiği, sorgulanabildiği, raporlama işlemlerinin
yapılabildiği, İşletme Ruhsat Alanları ile İşletme İzin Alanlarının dinamik ve güvenilir bir coğrafi veri
tabanı içerisinde tutularak, güncel verilere ulaşımın sağlandığı, verilerin yönetimi, işlenmesi, analiz
edilmesi (sorgulanması) ve görüntülenebilmesi işlemlerinin yapılabildiği bir web uygulamasıdır.
Doğal Taş Bilgi Sistemi’nin çalışma prensibi; Uygulayıcı ve Yatırımcı olmak üzere 2 ana
kısımda toplanmaktadır. Bu programda; Doğal Taş firmaları ürünlerini sergileyecek ve sorgulama
yapabileceklerdir.
Doğal Taş Bilgi Sistemi’nin kullanım yönergesini takip edecek olursak;
A)

Kullanıcı http://dogaltas.mta.gov.tr internet adresi üzerinden yazılıma erişebilir.

B)

Yazılım ana sayfasına erişimde tarayıcıda pop-up engelleyicisi varsa devre dışı

bırakılmalı ya da bu sayfa için ayrıcalıklı tanımlanmalıdır. Pop-up engelleyicisine dikkat edilmelidir
(Şekil 1, 2).

İnternet Explorer

Şekil – 1 İnternet Explorer’dan görünümü

MozillaFirefox

Şekil - 2 Mozillafirefox’dan görünümü
C)

Yazılım, Microsoft Silverlight tabanlı çalışmakta olup kullanıcı bilgisayarında yüklü

değilse sistem otomatik yükleme talebinde bulunarak yükleme yapılacaktır (Şekil 3).

Şekil -3 Tarayıcıda görünen Silverlight uyarısı
Sistemin kullanıcıları amaçlarına göre; belirli bir zaman diliminde “Misafir” ve “Uygulayıcı”
olmak üzere 2 kullanıcı türüne ayrılmıştır.
Misafir Türü Kullanıcılar
Bu alana girmek isteyen kullanıcılar; sistem giriş sayfasında ilgili “Misafir” butonu tıklanarak
giriş yapabileceklerdir. Bu tip girişlerde sistem “Şifre” ve “Kullanıcı Adını” otomatik olarak atacaktır. Bu
tip kullanıcılar, “Kullanım Alanlarına” göre sorgulama yapabileceklerdir (Şekil 4, 5, 6, 7).

Şekil -4 Misafir Bölümü Açılışı

Şekil -5 Doğal taş bilgi sistemi penceresi

Şekil -6 Kullanım Alanlarına Göre Sorgulama Ara Yüzü

Şekil -7 Kullanım Alanlarına Göre Sorgulama
Üyelik İşlemleri
Misafir statüsünde giriş yapan kullanıcılar, kendilerine ait işletme ruhsatları var ise; “Üye Ol”
butonuna basarak açılan ara yüz de yönlendirildiği şekilde üyelik işlemlerini yapabileceklerdir (Şekil 8).
Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı, edindiği “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile bundan sonraki erişimini
sağlayacaktır (Şekil 9).

Şekil -8 Üyelik ara yüzü
Üyelik işlemlerinden şifre kısmı örnek olarak yazılmış olup değişim kullanıcıya aittir.
Kullanıcının üyelik işlemlerinden Uygulayıcı seçili olarak yapılan tanımlama da “Kullanıcı Adı” ve”
Şifresi” ile giriş yaptığında kendisine tanınan yetkiler sistem de arttırılmış olacaktır.

Şekil - 9 Üye Kullanıcı Girişi Ara Yüzü
Kullanıcı, kendine ait ruhsat bilgilerini “Veri Düzenleme” butonundan “İşletme Ruhsat
Alanı” girişi seçilerek, açılan pencerede “Haritaya Çiz”, “Dosyadan Çiz”, “Haritadan Seç” ve
“Koordinatlı Veri Ekleme”butonlarından veri altlığına uygun olanı tıklanarak ruhsat alanı belirlenir.

İşletme Ruhsat Alanı veri girişleri Kullanım Yönergesi’nin ilgili bölümlerinde detaylı olarak
anlatılmıştır (Şekil 10).

Şekil - 10 İşletme Ruhsat Alanı Bilgi Girişi Ara Yüzü
CBS Ara yüzünde harita üzerinde gerçekleştireceğimiz tüm işlemler için kullanacağımız CBS
Araçları 3 ana başlık altında toplanmıştır (Şekil 11).
1- Harita Araçları 2- Görüntüleme Araçları 3- Navigasyon Araçları

Şekil –11 CBS Araçları
Detay Bilgi ve Dokümanlar için;

dbs@mta.gov.tr

adresinden irtibat kurunuz.

