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MİSYONUMUZ
Nitelikli insan gücüyle kullanıcı isteklerini karşılayan, kullanıcı 
isteklerine yön veren CBS yazılımları ve çözümleri üretmek, bu 
bilgi birikimini ülkemizde ve uluslararası alanda kullanıma 
sunmaktır. 

VİZYONUMUZ
CBS teknolojisini kullanarak kurum/kuruluşlar için hızlı ve pratik 
çözümler üretebilmek, CBS teknolojisini kullanıcılara sunabilmek 
ve konusunda uzman firma, kurumlarla iş birliği içinde 
çalışmaktır.

RKSOFT, CBS alanında ulusal ve uluslararası büyük projelerde görev alan, Coğrafi 
Veri Tabanları ve Bilgisayar Grafikleri konularında deneyimli olan bir ekibin bir 
araya gelmesi ile 2009 yılında kurulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında 
Türkiye pazarında hâkim olan yabancı ürün etkisini kırmak ve rekabet edebilir 
milli yazılımları üretmek amacıyla % 100 yerli sermaye ile Türk mühendisler 
tarafından ODTÜ Teknokent’te bir CBS Yazılım kütüphanesi geliştirilmiştir.
 
"Büyük yazılım sistemlerini gerçekleştirmek için yabancı yazılımlara bağımlı 
olmamalı." fikrinden yola çıkarak geliştirilen MapCodeX GIS ürün ailesi, yurt 
içinde ve yurt dışında birçok projede şu anda kullanılmaktadır. 



$  Belediyelerin ve kadastroların kısa sürede 
çap ve imar durumu belgelerini almalarını 
kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

$ Şehir plancılarının alışkın olduğu 
gösterimler değiştirilmeden CBS tabanlı veri 
yapıları ile çalışır. 

$  CBS kurallarını bozmadan kalınlıklar ve 
taramalar yapar.

$  Planlama görünümü ile şehir plancılarının 
alışık olduğu görünümlere dinamik olarak 
geçer.

$  Standart görünüm ile CBS görünümüne 
istenildiği anda geçer.

$ Dinamik raporlar hazırlayabilir, tek bir tuş 
ile mahallelere göre toplam konut alanları, 
yeşil alan m2 raporları oluşturur.

MapCodeX İmar Modülü, kentinize ait imar değişimlerini takip edebileceğiniz, imar durum 
belgesi hazırlayabileceğiniz, istatistiki analizler, raporlama ve sorgulama işlemlerini 
yapabileceğiniz CBS tabanlı bir modüldür.

$ İmar tabakasında CBS sorgularını hızlıca 
yapar.

$ İstediğiniz anda, çeşitli kriterlere göre 
(yapılaşma nizamı, kat yükseklikleri, bina 
tipleri vb.) oluşturulacak tematik haritaları 
üretir. İstediğiniz duruma özel analiz 
çalışmalarını yapar.

$ İmar durum belgesini, CBS ile uyumlu 
olarak hazırlar.

$ İmar durum belgesinin geçerlilik süresini 
takip eder.

$ MapCodeX Geçmiş Modülü ile imar 
hareketlerini, CBS ile uyumlu olarak takip 
eder.

$ MapCodeX Numarataj Modülü ile 
entegre çalışarak kaçak yapıları tespit 
eder.

MAPCODEX  İMAR MODÜLÜ



 UMARATAJ MODÜLÜ 

MapCodeX Numarataj Modülü, adres verisinin 
sorgulanması, sunulması, güncellenmesi ve bu verilerin 
harita üzerinde görüntülenmesi gibi işlemlerin 
yapılmasını sağlayan CBS tabanlı bir modüldür.

$ TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) standartlarına göre, 
UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ile entegre çalışır.

$ 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.

$ MapCodeX’in gelişmiş çizim araçları ile İl, İlçe, 
Mahalle, Yol, Yapı, Kapı ve Tahsis çizimi yapar.

$ İl, İlçe, Bucak, Köy, Mahalle, Cadde/Sokak, Dış Kapı 
Numarasına göre Bağımsız Bölüm sorgulaması yapar.

$ MapCodeX Numarataj modülü ile UAVT’den adrese 
dayalı nüfus bilgilerini indirir, sorgulama ve raporlama 
işlemleri yapar.

$ MapCodeX MapLand saha uygulaması ile birlikte 
çalışarak sahadan numarataj verilerinin toplanmasını 
sağlar.



$ TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) servisleri ile tam 
uyumludur.
$ Tapudan alınan sözel veriler ile kadastrodan alınan sayısal verileri 
eşleme dosyası yardımı ile otomatik olarak eşleştirir.
$  Çevrim dışı alınan tapu veri dosyasını (xml) sisteme aktarır.
$ Tapu/Kadastro verileri üzerinde sorgulama, güncelleme ve 
raporlama işlemleri yapar.
$  Tapu bilgileri ile parsellerin koordinat detaylarını eşleştirir.
$ Zemin bilgilerine göre kullanıcı, sorgulama kriterleri ile zemin 
detaylarını (hisseler, şerh, beyan, irtifak, muhdesat, eklenti, teferruat) 
sorgular.
$ Zemin bilgilerine göre kullanıcı, sorgulama kriterleri ile hisse 
detaylarını (rehin, şerh, beyan, irtifak) sorgular.
$ Gerçek ve tüzel kişi bilgilerine göre kullanıcı, kişi, zemin, zemin 
detay ve hisse detaylarını sorgular.
$ Detaylı sorgulamalar sonucunda çoklu rapor veya tek rapor üretir.
$ Sorgulama sonuçlarını, farklı formatlarda saklar ve istenildiğinde 
sonuçları, Google Earth uygulamasında gösterebilir.
$ İl, ilçe, kurum, mahalle, ada no, parsel no detaylarına kadar 
tapu/kadastro verilerini indirir.
$ Toplu indir seçeneği ile tapu/kadastro verilerini, hızlı ve kolay bir 
şekilde indirir.
$ Tapu/Kadastro Online kısmından çevrim içi sisteme bağlanılarak 
sorgulama işlemlerine imkân verir. 

APU KADASTRO MODÜLÜ

MapCodeX Tapu/Kadastro Modülü, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nden alınan, vatandaşlara ait parsellerin koordinatları ve 
tapu bilgilerinin sisteme aktarılmasını, tapu/kadastro verileri üzerinde 
sorgulama ve raporlama işlemleri yapılmasını sağlayan CBS tabanlı 
bir modüldür.  



MapCodeX Yapı İzinleri Modülü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
servislerinden, yapı bilgilerinin sorgulanması, indirilebilmesi, sunulması ve bu verilerin 
mevcut haritalar ile ilişkilendirilerek gösterilmesi gibi işlemlerin yapılmasına imkân 
sağlayan CBS tabanlı bir modüldür.

$  NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri) ruhsat servisleri ile tam uyumludur.

$  Yapı ruhsatlarını, NVI ruhsat sistemlerinden indirir, sorgulama ve raporlama 
işlemlerini yapar.

$  Yapı izinleri ve yanan yıkılan yapı bilgileri, NVI ruhsat sistemlerinden indirir, 
sorgulama ve raporlama işlemlerini yapar.

$  Yapı ruhsatlarını sorgulayarak ruhsatsız binaları tespit eder.

$  İskan ve maliye raporlarını hazırlayıp, seçilen alan ile ilgili raporlar alır.

$  Adres, belge kayıt bilgileri ve belge tipine özel bilgilerden sorgulama yapar.

$  Yapı ruhsat bilgilerini; yapı sahibi, yüklenici, şantiye şefi, ruhsat no, ruhsat onay 
tarihi, ruhsat geçer tarihi, ilk ruhsat tarihi, inşaat başlama ve bitiş tarihlerine göre 
detaylı sorgular.

$  İzin belgesi bilgilerini; yapı sahibi, belge no, belge onay no, ruhsat veriliş amacı, 
kullanım veriliş amacı, parsel kullanım amacı, ilk ruhsat ve son ruhsat no bilgilerine 
göre detaylı sorgular.

$  Yanan yıkılan yapı bilgilerini; yapı sahibi, form no, form onay no, ruhsat no, ruhsat 
onay no, yanma yıkılma tarihi, yanma yıkılma durumu, yanma neden ve yıkılma 
neden bilgilerine göre detaylı sorgular.

$  NVI ruhsat sistemlerinden yapı bilgilerini, versiyon numarası ve bülten numarası ile 
indirir.

MAPCODEX YAPI İZİNLERİ MODÜLÜ





MapCodeX Ulaştırma Koordinasyon Modülü, Ulaştırma Koordinasyon 
Merkezleri için geliştirilmiş, CBS tabanlı bir veri işleme, veri yönetimi ve 
analiz modülüdür.

$ İlgili karar ve karar tarihi, karar detayları, karara bağlı ekleri kaydeder 
ve görüntüler. 

$ Kaydedilen kararları, dosya numarası ve tarihe göre arar.

$ Durak (taksi ve otobüs durakları) çizim ve düzenleme işlemleri yapar.

$ Durakların mülkiyet durumlarını ve ilgili kararlarını takip edebilir, 
raporlar.

$ Kavşak ve güzergâh çizim ve düzenleme işlemleri yapar.

$ Tesis ve trafik envanterlerinin harita üzerinden takibini yapar.

$ Otopark (açık ve kapalı otoparklar) çizim ve düzenleme işlemleri 
yapar.

$ Otoparkların mülkiyet durumlarını ve ilgili kararlarını takip edebilir, 
raporlar.

$ Mülkiyet durumlarını, belirlenen tarih aralığına göre, geçmişe yönelik 
görüntüler. 

$ Karara bağlı güzergâh çizimi yapabilir ve çizilen güzergaha, araç tipi 
(dolmuş, belediye otobüsü, halk otobüsü vb.) öznitelik bilgilerini ekler.

MAPCODEX
ULAŞIM (ukome)
KOORDİNASYON

MODÜLÜ



MAPCODEX
ALTYAPI (aykome)

KOORDİNASYON MODÜLÜ
MapCodeX Altyapı Yönetim Sistemi Modülü, ilgili kurumların birbirleri ile 
altyapı çalışmalarını koordine ettiği, yapılan çalışmaları paylaştığı, 
birbirlerine bildirim göndererek süreci yönettiği CBS tabanlı bir modüldür.

$  Sistem üzerinden kazı talepleri yapar.

$  Sisteme girilen kazı taleplerini harita üzerinde görüntüleyip inceler.

$  Sistem üzerinde kazı talebi oluşturabilecek olan kurumları tanımlar.

$  Kazı taleplerini gruplayabilir ve taleplerin onaylanmasını sağlar.

$  Kurumların talep ekranında seçebilecekleri kazı tipleri, zemin tipleri ve 
zemin tipi fiyatlarını tanımlar.

$  Sistemde tanımlanan zemin tipi birim fiyatları, kazı hacmi ve kazı hafriyat 
oranı baz alınarak kazı maliyetini hesaplar.

$  Gelişmiş çizim araçları ile, yapılacak olan çalışmaya ait kazıların çizimini 
yapar.

$  Kazının konum, uzunluk bilgilerini, çizilen geometri üzerinden hesaplar. 



MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel 
bağlantısı çizimi, boru malzemesi, veri kalitesi ve boru tipine 
göre atıksu hat sorgulaması yapabileceğiniz, boru metrajı, 
ters eğimli hatlar, parsel bağlantısı adetleri ve havzalara 
göre boru metrajı raporlarını sorgulayıp grafiksel olarak 
raporlama işlemlerini yapabileceğiniz CBS tabanlı bir 
modüldür.

$ Atılan noktanın koordinat değerlerine göre otomatik 
olarak atıksu baca çizimi yapar.

$ Atıksu baca bilgilerini referans alır ve atıksu boru çizimini 
otomatik olarak yapar.

$ Koordinat değerleri manuel tanımlanabilir ve atıksu baca 
çizimi yapar.

$ Boru metrajı, ters eğimli hatlar, parsel bağlantısı 
adetlerine göre raporlama yapar.

$ Çap metrajı, akarkotu olmayan baca adetleri, havzalara 
göre boru metrajı raporlaması yapar. 

$ Ters eğimli hatları tespit eder.

$ Akarkotu olmayan bacaları tespit eder.

$ Çift parsel bağlantısı olanlar ve parsel bağlantısı 
olmayanları tespit eder.

MAPCODEX     TIK SU MODÜLÜ



MAPCODEX
İÇME SUYU MODÜLÜ

MapCodeX İçme Suyu Modülü, içme suyu borusu, donatı ve 
şube yolu çizimi, geometrik ve sözel düzenleme yapmaya imkân 
sağlayan, mekânsal sorgulamalar, boru metrajı, çap metrajı ve 
donatı adetlerine göre sözel ve grafik olarak raporlama işlemlerini 
yapabileceğiniz CBS tabanlı bir modüldür.

$  İçme suyu borusu, donatı ve şube yolu çizimi yapar.

$  Boru tipi, boru çapı, malzeme, işletme durumu bilgileri gibi boru 
detay bilgilerini otomatik olarak tanımlar.

$  İçme suyu borusu seçilir ve geometrik/sözel olarak düzenleme 
yapılır.

$  Dönemsel olarak havzalara bağlı su maliyeti hesaplar.

$  İçme suyu vana bölgesi, bina numarasına kadar sorgular.

$  Boru çapı, boru tipi, üretim yılı, üretici firma ve borunun yapıldığı 
malzemeye göre sorgulama yapar.

$  İçme suyu numune noktalarını sorgular.

$  Boru metrajı, çap metrajı ve donatı adetlerine göre sözel ve 
grafik olarak raporlama yapar.

$  Detaylı debimetre sorgulaması yapar.

$  İçme suyu havza sorgulaması yapar.



MapCodeX Yağmur Suyu Modülü, yağmur suyu borusu, baca 
ve ızgara bağlantısı çizimi, düzenleme ve sorgulamaya imkân 
sağlayan, metraj, boru, ters eğim, yağmur suyu ızgara 
bağlantısı, boru çapları, yağmur suyu akarkotuna göre sözel ve 
grafik olarak raporlama işlemlerini yapabileceğiniz CBS tabanlı 
bir modüldür.

$ Boru, baca ve ızgara bağlantısı çizimi yapar.

$ Yağmur suyu borusu, metraj, ters eğime göre sözel ve grafik 
olarak raporlama yapar.

$ Yağmur suyu borusu, bacası ve ızgara bağlantısı seçilerek 
geometrik ve sözel düzenlemeler yapar.

$ Yağmur suyu ızgara bağlantısına göre sözel ve grafik olarak 
raporlama yapar.

$ Boru, baca ve ızgara bağlantısı sorgulamaları yapar.

$ Boru çapları, yağmur suyu akarkotuna göre sözel ve grafik 
olarak raporlama yapar.

MAPCODEX YAĞMUR SUYU MODÜLÜ


