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ÖZET 

Dünya üzerindeki konuma bağlı nesneler, bu nesnelere ait öznitelik bilgileri ile birlikte 

mekansal verileri oluĢtururlar. Mekansal veriye gereksinim duyan tüm çalıĢmalar yerel 

boyutlardan ulusal boyutlara hatta uluslararası boyutlara ulaĢmıĢ durumdadır. Mekansal 

verilerin ortak bir standartta üretilmesi ve tüm projelerde kullanılması vazgeçilmez bir durum 

oluĢturmuĢtur. 

Dünyada ülkelerin gerek ülke içerisindeki kurum ve kuruluĢlarının mekansal verileri 

gerekse ülkelerarası mevcut ve üretilen mekansal verilerin ortak bir Ģekilde kullanılması için 

gerekli olan standartların çalıĢmaları uzun yıllar önce baĢlatılmıĢ, son zamanlarda oldukça 

kapsamlı bir hale getirilmiĢtir. Bu amaçla uluslar arası kuruluĢlar ISO, Inspire vb. standart 

oluĢturma çalıĢmaları yapmıĢlardır.  

Dünyadaki çalıĢmalara paralel olarak Türkiye‟de de standartlar ile ilgili çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Üretilen mekansal verilerin bir standartta üretilmesi ve bu üretimlerin de ortak 

kullanımını amaçlayan standart servislerin oluĢturulması ilgili kurum ve kuruluĢların 

uygulaması gereken çalıĢmalardır. Bu servisler direkt olarak veya geoportaller hazırlanarak 

ihtiyaç duyulan projelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dünya ülkeleri incelendiğinde veri 

üretim standartlarının hemen hemen tamamlandığı, Türkiye‟de ise henüz bu anlamda tek bir 

standartta üretilen mekansal verinin bulunmadığı, standart hale getirilen verilerin de 

servislerinin hazırlanma aĢamalarında olduğu, kurum ve kuruluĢların hatta ülkenin tek bir 

geoportalinin ise henüz tamamlanmamıĢ olduğu görülmüĢtür. Bu konuda yapılan en son 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu ÇalıĢması Fizibilite Raporu TKGM 

tarafından 2010 yılında hazırlanmıĢ, 2011 yılında yeni kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü‟nün bu konuda devam eden çalıĢmalarına önemli bir altlık oluĢturmuĢtur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‟nde üretilen jeodezik nokta, parsel verileri ve 

ortofotoları ile ilgili çalıĢmalar bulunmaktadır. Jeodezik noktalar ve ortofotolar için de 

servisler geliĢtirilmiĢ, TAKBĠS kapsamında tek bir kapıdan servislerin verilmesi çalıĢmaları 

devam etmektedir. 

Mekansal verilerin servis edilmesi ile ilgili olarak dünyada oluĢturulan standartlar, 

diğer ülkelerde ve Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar ile TKGM ve özellikle Harita Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından yürütülen çalıĢmaların dünyada uygulanan standartlara uygunluğunun 

irdelenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi için incelemeler yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mekansal Veri, INSPIRE, veri standartları  
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ABSTRACT 

Location-based objects on Earth form spatial data together with attribute information of 

these objects. All works requiring spatial data have reached national scale from local scale, 

and even international scale. Production of spatial data in a common standard and use of this 

data in all projects constituted an indispensable condition. 

Works of required standards for using both spatial data of institutions and 

organizations of countries in the world and existing and produced international spatial data 

together have been started long ago and have recently been improved to a quite extensive 

state. For this purpose, international organizations such as ISO, Inspire etc. have made 

standardization works. 

Works related to standards have also been done in Turkey in parallel with the world. 

Production of spatial data in single standard and establishment of standard services aiming 

common use of these productions are the necessary works that related institutions and 

organizations carry out. These services can easily be used in required projects directly or 

preparing geo-portals. When world countries were examined, it was realized that data 

production standards were almost completed whereas there was no spatial data produced in 

single standard in Turkey, services of standardized data were underway and single geo-portal 

of institutions and organization, even of country, was not completed yet. The latest Turkish 

National Geographic Information System Infrastructure Installation Project Feasibility Report 

done in this regard was prepared in 2010 by the General Directorate of Land Registry and 

Cadastre (TKGM), which is used as a base for ongoing studies of newly established 

institution in 2011, the General Directorate of Geographic Information Systems. 

There are studies related to geodetic points, parcel data and orthophotos produced by 

TKGM. Services for geodetic points and orthophotos were improved and studies for servicing 

TAKBĠS in a single gateway are underway. 

Examination of conformity of standards established related to servicing spatial data in the 

world, studies done in other countries and Turkey, and studies carried out by TKGM, 

particularly the Department of Mapping, to standards applied in the world and determination 

of necessities were examined. 

 

Keywords: Spatial Data, INSPIRE, Data Standards 
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GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

 

Gerçek dünya üzerindeki konuma bağlı nesneler, bu nesnelere ait öznitelik bilgileri ile 

birlikte mekansal verileri oluĢtururlar. Mekansal veriler ölçme iĢlemleri veya mevcut verilerin 

yeniden düzenlenmesi ile oluĢturulabilirler. Dünya üzerinde son teknolojik geliĢmelerle 

birlikte mekansal veri üretimi sonucunda çok çeĢitli ve detaylı veriler elde edilmektedir. 

Mekansal veriye gereksinim duyan tüm çalıĢmalar yerel boyutlardan ulusal boyutlara hatta 

uluslararası boyutlara ulaĢmıĢ durumdadır. Tek bir proje bile birçok ülkeyi kapsayacak 

seviyede çalıĢmalar gerektirmektedir. Mekansal verilerin ortak bir standartta üretilmesi ve 

tüm projelerde kullanılması vazgeçilmez bir durum oluĢturmuĢtur. 

Dünyada ülkelerin gerek ülke içerisindeki kurum ve kuruluĢlarının mekansal verileri 

gerekse ülkelerarası mevcut ve üretilen mekansal verilerin ortak bir Ģekilde kullanılması için 

gerekli olan üretim ve paylaĢım standartların çalıĢmaları uzun yıllar önce baĢlatılmıĢ, özellikle 

teknolojinin geliĢmesi ile birlikte oldukça kapsamlı bir hale getirilmiĢtir. Bu amaçla uluslar 

arası kuruluĢlar ISO, Inspire vb. standart oluĢturma çalıĢmaları yapmıĢlardır. Bu standartlar 

halen geliĢen teknolojilere uygun olarak geliĢimlerini sürdürmektedirler.   

Dünyadaki çalıĢmalara paralel olarak Türkiye‟de de standartlar ile ilgili çalıĢmalar 

2000‟li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı 

Kurulumu kapsamında yapılan bir dizi eylem planları ile kurum ve kuruluĢlar veri üretim ve 

veri değiĢim konularında dünyadaki örneklerine uygun olarak pek çok çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Üretilen mekansal verilerin bir standartta üretilmesi ve bu üretimlerin de ortak 

kullanımını amaçlayan standart servislerin oluĢturulması ilgili kurum ve kuruluĢların 

uygulaması gereken çalıĢmalardır. Bu servisler direkt olarak veya geoportaller hazırlanarak 

ihtiyaç duyulan projelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dünya ülkeleri incelendiğinde 

özellikle veri üretim standartlarının hemen hemen tamamlandığı, servis standartlarının sürekli 

geliĢtirildiği ve verilerinin bu standartlarda servislerinin hazırlandığı, hatta bu servislerden 

tüm kullanıcıların yararlanabilmesi için de geoportallerinin hazırlandığı araĢtırmalardan 

görülmüĢtür. Türkiye‟de ise henüz bu anlamda tek bir standartta üretilen mekansal verinin 

bulunmadığı, standart hale getirilen verilerin de servislerinin hazırlanma aĢamalarında olduğu, 

kurum ve kuruluĢların hatta ülkenin tek bir geoportalinin ise henüz tamamlanmamıĢ olduğu 
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görülmüĢtür. Bu konuda yapılan en son Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı 

Kurulumu ÇalıĢması Fizibilite Raporu TKGM tarafından 2010 yılında hazırlanmıĢ, 2011 

yılında yeni kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü‟nün bu konuda devam eden 

çalıĢmalarına önemli bir altlık oluĢturmuĢtur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‟nün en önemli görevlerinden birisi olan mekansal 

veri üretimi ve standartlarının hazırlanması görevi kapsamında, üretilen jeodezik nokta, parsel 

verileri ve ortofotoları ile ilgili yoğun çalıĢmalar bulunmaktadır. 2000‟li yıllarda baĢlatılan 

TAKBĠS projesi ile çok olumlu geliĢmeler kaydedilmiĢ, tapu verileri ile kadastro verilerinin 

eĢleĢtirilmesi ve servis edilmesi aĢamasına gelinmiĢtir. Jeodezik noktalar ve ortofotolar için 

de servisler geliĢtirilmiĢ, TAKBĠS kapsamında tek bir kapıdan servislerin verilmesi 

çalıĢmaları devam etmektedir. 

Mekansal verilerin servis edilmesi ile ilgili olarak dünyada oluĢturulan standart ve 

standartlar, diğer ülkelerde ve Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar ile TKGM ve özellikle Harita 

Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülen çalıĢmaların dünyada uygulanan standartlara 

uygunluğunun irdelenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi için incelemelerin 

yapılması ve önerilerin sunulması bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. GENEL BĠLGĠLER 

1.1. TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

Mekansal Veri: Koordinat, adres, vb. konum bilgisi içeren veya harita üzerinde bir lokasyona 

bağlanmıĢ her türlü veri mekansal veri olarak tanımlanabilir. (URL01) 

Meta veri: Meta veri “veri hakkında veri” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Verinin içeriği değil 

verinin veri hakkındaki tüm bilgileri içeren veridir.   

Meta veri kullanımının yararları özetle sıralanacak olursa; 

*Mekansal veriye ihtiyaç duyan herkesin doğru ve gereksindiği veriye ulaĢmasını sağlar, 

*Kullanıcılar gibi diğer üreticilerinde faydalanması sonucunda tekrarlı veri üretimini engeller, 

*Veriler hakkındaki bilginin belirli kiĢilere bağlı olmasının önüne geçilir. (O.Emem 2005) 

Doğruluk (accuracy): Bir harita veya sayısal veri tabanındaki bilginin gerçeğe veya istenen 

değerlere ne derece yaklaĢtığının ölçütüdür. (Yomralıoğlu 2000) 

Hassasiyet (precision): Benzer koĢullar altında yapılan tekrarlı ölçümlerin birbirlerine olan 

yakınlığıdır. (Yomralıoğlu 2000) 

Ortofoto: Üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eĢ yükseklik eğrileri, yer ve mevki isimleri ve 

benzeri kartografik bilgilerin eklendiği ortofoto görüntülere verilen isim. (URL02) Ortofoto 

görüntü dengelmesi, değerlendirilmesi yapılarak altlık olarak kullanılması amacı ile üretilmiĢ 

değerlendirilmiĢ fotogrametrik görüntüdür.  

Geoportal: Web tabanlı coğrafi bilgi ve enformasyon hizmetleri için bir kapıdır. Geoportal  

keĢfetmeyi, görmeyi ve kaynakları tarafından sağlanan coğrafi bilgi ve hizmetlere eriĢimi 

sağlamaktadır. Aynı Ģekilde, mekansal bilgi ve hizmetleri, keĢfedilebilir görüntülenebilir ve 

baĢkaları tarafından eriĢilebilir yapılmasını sağlamaktadır. (URL03) 

Geoportaller kullanım amacı: 

• Mekansal bilgi kaynaklarını araĢtırmak, 

• Kendi kullanımınız için bulunan her kaynak hakkında ayrıntılı bilgileri elde etmek, 

• Elde edilen arama sonuçlarını anında görüntüleyebilmek, 
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• KuruluĢunuz tarafından üretilen, ürettirilen ve elinde halihazırda mevcut olan ürünleri veya 

bilgilerini sisteme yüklemek ve sistemde yüklü olan verilerinizi yönetmek, 

•  Kendi kullanıcı hesabı bilgilerini yönetmek ve güncellemek, 

• YapmıĢ olduğunuz sorguları daha sonra tekrar inceleyebilmek için kayıt edebilmek  

Ģeklinde özetlenebilir. (URL04) 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Coğrafi bilgiye dayalı karar verme süreçlerinde, kullanıcılara 

yardımcı olmak amacıyla; coğrafi verinin/bilginin toplanması, depolanması, veritabanı 

mimarisinde bilgisayar ortamına aktarılması, iĢlenmesi, sorgulanması, analizi, sunulması ve 

paylaĢılması iĢlevlerini tamamını gerçekleĢtiren yazılım, donanım, personel ve veri/bilgi 

bileĢenlerinden oluĢan bütündür. 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS): Tüm yerel, bölgesel ve ulusal nitelikli 

coğrafi bilgi sistemlerinin birbirleriyle bilgisayar ağları üzerinden veri paylaĢabildiği ve sade 

vatandaĢa dahil her düzeyde kullanıcının kullanabildiği, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

altyapısına uygun coğrafi bilgi sistemidir. TUCBS, coğrafi veri ve servislerin ortaklaĢa 

kullanımını olanaklı kılacak, veri ve servis sağlayıcıların oluĢturduğu bir ağ olarak da 

tanımlanabilir. Burada servis ile kastedilen, coğrafi verinin toplama, depolama, iĢleme, analiz, 

sunum ve paylaĢımına yönelik iĢlemlerdir. Kullanıcılar TUCBS'den sağlayacakları veri ve 

servisleri kullanarak uygulamalarını modelleyip gerçekleĢtirebileceklerdir. Ülke düzeyinde 

ilgili bütün kamu ve özel sektör kuruluĢları, yerel yönetimler, Üniversiteler ve çeĢitli diğer 

kuruluĢlar, TUCBS'de veri ve/veya servis sunucusu yada istemcisi konumunda olabilir. 

(TKGM 2005) 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı (TUCBS-A): Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sisteminin oluĢturulmasına yönelik tüm teknik ve idari düzenlemeler yasa, yönetmelik, 

organizasyon, vb.) ile, bu konu ile ilgili ulusal standartlardır. (TKGM 2005)  

1.1.1. Grafik ve Grafik-olmayan Bilgiler 

Coğrafik veriler, özellikleri itibariyle iki değiĢik Ģekilde ifade edilirler. Bunlar grafik ve 

grafik-olmayan bilgiler Ģeklindedir. Grafik bilgiler coğrafik varlığın konumu, büyüklüğü ve 

biçimi hakkında bilgi verirken, grafik-olmayan {non-graphic) bilgiler aynı coğrafik varlığın 

sahip olduğu yapısal özellikler hakkında bilgi verir. Grafik-olmayan bilgiler kavramı, bazı 

kaynaklarda tanımsal bilgiler, metinsel bilgiler veya sözel bilgiler Ģeklinde de ifade 

edilmektedir. (Yomralıoğlu 2000) 



5 

 

1.1.1.1. Grafik bilgiler 

Grafik bilgiler, belli bir koordinat sistemini referans kabul ederek, sistem uzayında koordinatlarla 

ifade edilirler. Örneğin, uzayda herhangi bir A detayının konumu; (x,y,z) kartezyen koordinat 

değerleriyle veya ( φ,λ ) enlem, boylam Ģeklindeki coğrafi koordinat değerleriyle veya (a,s) 

açı ve mesafe Ģeklindeki kutupsal koordinat değerleriyle kesin olarak tanımlanır. Söz konusu 

detay bir nokta ise, tek bir koordinat değeri yeterli iken; bir çizgi olması halinde bir koordinat 

dizisine ihtiyaç vardır. Konumlar koordinatlarla ifade edilirken, mutlaka bir koordinat sistemin 

tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanarak, temel alınan koordinat sistemi coğrafik referans 

olarak adlandırılır. (Yomralıoğlu 2000) 

Grafik bilgiler koordinatlarla ifade edildiğinden detayın büyüklüğü hakkında da bilgi 

verirler. Böylece grafik bilgiler, değiĢik ortamlarda, örneğin kağıt üzerinde, Ģekil bakımından 

gerçekte oldukları gibi görülürler. Buna en açık örnek olarak haritalar verilebilir. Çünkü, 

haritalar koordinat bilgisine dayalı olarak, coğrafik detayların belli ölçeklerde gösterim 

Ģekilleridir. Bu bakımdan coğrafi bilgi sistemlerinde haritalar genellikle grafik bilgiler olarak 

algılanırlar. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.1.2. Grafik-olmayan (tanımsal, sözel) bilgiler 

Coğrafi varlıkların koordinat bilgileri yanında, bu varlıklar arasındaki iliĢkiler ve bu varlıkların 

özellikleri hakkındaki diğer bilgilere de ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle grafik-olmayan 

tanımlayıcı nitelikteki yazılı bilgiler olup, coğrafi varlıkların, öznıtelik (attribute) bilgilerinden 

oluĢurlar. Öznitelik bilgisi, coğrafik detayın sahip olduğu karakteristik özelliğin, alfa-sayısal 

olarak gösterimidir. Diğer bir deyiĢle, grafik olarak ifade edilemeyen özelliklerin, Ģekilden 

bağımsız, metinsel olarak ifade edilmeleridir. Örneğin, uzayda bir nokta koordinatıyla 

tanımlanmıĢ olsa dahi, bu noktanın tüm özellikleriyle bilinebilmesi için, noktanın adı, numarası, 

iĢlevi gibi öznitelik bilgilerine de ihtiyaç duyulur. Nokta Ģeklinde grafik olarak gösterilen bir 

detay, gerçekte ya da harita üzerinde bir elektrik direğini gösteriyor ise. bu direğin; cinsi, 

yüksekliği, tesis tarihi, son bakım tarihi, boyu, rengi gibi özniteliklerin her biri grafik-olmayan 

bilgidir. Yine aynı Ģekilde grafik olarak bir çizginin gerçekte herhangi bir yolu gösterdiği 

düĢünülürse; yolun cinsi, yapım tarihi, Ģerit sayısı. geniĢliği gibi bilgiler de grafik-olmayan 

bilgilerdir. Grafik-olmayan bilgiler, genellikle yazılı olarak tablo dokümanları halinde toplanan 

verilerden oluĢurlar. Bu türden veriler, mevcut kayıt evraklarından elde edilebildiği gibi, anket, 
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istatistik, form doldurma, liste, rapor, sayaç okuma vb Ģekillerde toplanabilirler. (Yomralıoğlu 

2000) 

1.1.2. Coğrafik Veri Elementleri 

Coğrafik veriler haritalar üzerinde grafik olarak gösterilirken, bunların yoğunluğu dikkate 

alındığında, birçok karmaĢık Ģekil ortaya çıkmaktadır. Bu karmaĢık yapı bilhassa grafik verilerin 

sınıflandırılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, grafik verilerin geometrik olarak 

tanımlanmasına imkan vererek, bilgisayar ortamında bu verilerin saklanmasını sağlamaktır. 

Coğrafik veriler incelendiğinde, bu verilerin üç temel unsurdan meydana geldiği görülmektedir. 

Bunlar; 

1. Nokta (point) 

2. Çizgi (line) 

3. Poligon (polygon) 

Ģeklindeki geometrik yapılarda olup, coğrafik veri elementleri olarak bilinirler. Gerçek 

dünyadaki coğrafi varlıklar irdelendiğinde, bunların sadece bu üç temel geometrik yapıda olduğu 

görülmektedir. Örneğin; ağaç, tepe noktası, elektrik direği, istasyon, kavĢak noktası, yerleĢim 

merkezleri vb coğrafi detaylar nokta ile; akarsu, yol, elektrik, su hattı, gaz Ģebekesi, 

kanalizasyon, demir yolu vb coğrafi detaylar çizgi ile; parsel, bina, göl, imar adası, yeĢil alan, 

orman, yerleĢim alanları vb coğrafi detaylar poligon ile ifade edilirler. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3. Veri Toplama ÇeĢitleri 

Veri toplama iĢlemi coğrafi bilgi sistemlerinin gerçekleĢtirilmesinde en fazla zaman alan 

ve en çok maliyet gerektiren önemli safhalardan biridir. Bu aĢamada, oluĢturulacak sistemin 

uygun Ģekilde çalıĢabilmesi için mutlak suretle sisteme düzenli veri akıĢının sağlanması gerekir. 

Veri toplama iĢlemleri değiĢik veri kaynaklarından, günümüzdeki teknolojik geliĢmelere bağlı 

olarak, farklı disiplinler tarafından gerçekleĢmektedir. Ayrıca bu Ģekilde elde edilen verilerin 

birbirine entegre edilmesi de büyük önem taĢımaktadır. CBS‟de verilerin toplanmasında izlenen 

yöntemler genelde aĢağıdaki Ģekillerde olmaktadır. Bunlar, 

• Yersel ölçme yöntemleri 

• Fotogrametrik yöntem 

• Uzaktan algılama tekniği 
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• GPS tekniği 

• Mevcut haritaların elle sayısallaştırılması 

• Tarama sistemleriyle otomatik sayısallaştırma 

• Hazır veri tabanlarının transferi 

biçimlerinde coğrafi bilgi sistemlerinde en fazla kullanılan konumsal veri toplama teknikleri 

olarak bilinirler. 

Veriler genelde gerçek dünyada var olan coğrafik nesnelerdir. Ancak bunların bir Ģekilde 

elde edilip bilgisayar ortamına transfer edilmesi gerekir. Bu amaçla geliĢtirilmiĢ veri toplama 

teknik ve cihazları var olmakla birlikte, günümüz teknolojisiyle birlikte bunlar da hızlıca 

geliĢmektedir. Veri toplama tekniğinin baĢında en klasik yöntem olarak bilinen harita iĢlemi 

gelmektedir. Bir haritanın oluĢturulması için gerek duyulan iĢlemlerin tamamına yakınının 

aynen uygulanması halinde bir coğrafi bilgi sistemi için gerekli verilerin toplanması da mümkün 

olacaktır. Ancak, klasik haritalama süreci zaman alıcı bir iĢlem olduğundan, zorunluluk 

olmadıkça haritalamadan farklı daha geliĢmiĢ veri toplama yöntemleri kullanılmalıdır. Bazı 

konum verileri henüz elde edilemediğinden yeniden ölçü ve harita alımı gerekirken, bunun 

yanında daha önceden Ölçüsü yapılmıĢ veya bir Ģekilde toplanmıĢ veriler de mevcut olabilir. 

Dolayısıyla konumsal içerikli verileri; 

1. Mevcut-olmayan veriler 

2. Mevcut veriler 

olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Her iki grup, veri elde ediliĢ biçimine göre ayrıca kendi 

içerisinde de sınıflandırılabilir. Tablo 1.1'de veri toplama tekniklerinin sınıflandırılması 

görülmektedir. (Yomralıoğlu 2000) 

Tablo 1.1Veri Toplama Teknikleri 

CBS’de Konumsal Verilerin Elde Edilmesi 

Mevcut-olmayan Veriler Mevcut Olan Veriler 

• Araziden doğrudan yapılan yersel 

ölçmeler ile harita üretimi 
• Analog veriler Harita sayısallaĢtırma 

•Klasik 

•Otomatik 

•Tarama 

• GPS ile uydu gözlemlerinden yararlanma  Tablosal dokümanlar  

• Fotogrametrik yöntemle harita üretimi  DağıtılmıĢ veri tabanları  

• Uzaktan algılama ile uydu 

fotoğraflarından yararlanma 
•Sayısal veriler DağıtılmıĢ veri tabanları  

  Veri saklama Formatları  
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1.1.3.1. Mevcut Olmayan Verilerin Elde Edilmesi 

• Araziden doğrudan yapılan yersel ölçmeler 

• GPS ile uydu gözlemlerinden yararlanma 

• Fotogrametrik yöntemle harita üretimi 

• Uzaktan algılama ile uydu fotoğraflarından yararlanma 

CBS'de mevcut olmayan veriler, daha çok yeni kurulması planlanan sistemlere veri 

sağlama yanında daha duyarlı ve sağlıklı verilerin elde edilmesi açısından önemlidir. 

SayısallaĢtırma ile mevcut haritalar üzerinden veri toplanırken, gerek bu türden verilerin kontrolü 

gerekse güncelleme amaçlı yeni verilerin sisteme entegrasyonu için çoğu kez araziden doğrudan 

ölçü yapmak gerekir. Pahalı ve zaman alıcı bir yaklaĢım olmasına karĢın, daha hassas veri elde 

etme bakımından tercih edilir. Teknolojiyle geliĢen veri toplama cihazlarına bağlı olarak, 

araziden doğrudan yapılan yersel harita alımları. Global Position System (GPS) gözlemleri, 

fotogrametrik ve uzaktan algılama teknikleriyle objelere iliĢkin koordinat değerleri yanında bu 

detaylara ait öznitelik bilgileri de toplanarak, CBS'nin en çok zaman alıcı iĢlemi gerçekleĢmiĢ 

olur. Bu türden verilerin toplanma yöntemleri aĢağıda açıklanmıĢtır. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.1.1. Araziden doğrudan yapılan yersel ölçmeler 

Harita üretim teknolojisinde ve haritacılık bilimiyle ortaya çıkan geliĢmeler, yersel 

alım yöntemlerinde plançeteden elektronik kayıt edici takeometrelere kadar uzanan bir 

yelpazeyi oluĢturmaktadır. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.1.2. GPS ile Uydu Gözlemlerinden Yararlanma 

NAVSTAR GPS (Navigation System with Time and Ranging Global Positioning System), 

uzayda konumları belli olan GPS uydularından gönderilen radyo sinyalleri yardımıyla karada, 

denizde, havada ve uzaydaki, konumları belli olmayan noktalara ait hassas üç boyutlu konum, 

yön ve zaman belirlemek amacıyla 1973 yılında USA askeri birimleri tarafından ortaya atılmıĢ 

bir sistemdir. Daha sonraları GPS sivil amaçlı kullanımlara açılmıĢ ve çok değiĢik alanlarda 

konum belirleme aracı olarak yoğun bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır.GPS ile, klasik 

yersel ölçme sistemlerden farklı olarak, her türlü hava Ģartlarında 24 saat boyunca çalıĢmak 

mümkündür. Ayrıca noktaların birbirlerini görme zorunluluğu da yoktur. 
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Farklı disiplinlerin ihtiyaç duyduğu değiĢik hassasiyetteki veriler farklı alıcı türleri ve 

GPS ölçme tekniklerinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Bunda nokta konumlarını daha 

kısa sürede, istenilen hassasiyette ve en ekonomik biçimde bulma amacı etkin olmuĢtur. GPS 

ile milimetre ile 100 metre duyarlık arasında konum belirleyen ölçü yöntemleri kullanılabilir. 

Bunlar mutlak ve rölatif olarak iki ana baĢlıkta toplanabilir. Bir noktanın mutlak konumu 

denince; seçilmiĢ bir referans sistemine göre noktanın yeryüzü üzerindeki yeri anlaĢılır. 

Mutlak olarak bir noktanın konumu seçilen ölçü yöntemine göre l-100m'lik hassasiyetle elde 

edilebilir. Bir noktanın konumu diğer bir noktaya göre belirleniyor ise; buna rölatif konum 

belirleme denir. Rölatif konum belirleme sayesinde uyduya ve GPS ölçülerine bağlı hatalar 

minimuma iner veya ortadan kalkar. Bu nedenle hassas konum belirleme çalıĢmalarında 

genellikle bu yöntem kullanılır. Rölatif olarak bir noktanın konumu yine seçilen ölçü 

yöntemine göre 0.5 mm-1 -2 cm arasında konum bilgisi elde edilebilir. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.1.3. Fotogrametrik yöntemle veri toplama 

Fotogrametri, resimler üzerinden objelerin konum, büyüklük ve biçimini belirleyen bir bilim 

dalıdır. Fotogrametrik ölçme ve değerlendirmenin sonucunda üç tip ürün elde edilmesi 

mümkündür. Bunlar; 

• Objelerin koordinatlarının x,y,z ile 3 boyutta belirlenmesi, 

• Topoğrafik harita ve planların yapılması, 

• DüĢeylenmiĢ fotoğrafların elde edilmesi veya bu fotoğraflardan harita üretilmesi, 

Ģeklinde sıralanabilir. 

Fotoğraf üzerindeki bilgiler, objelerin geometrik olarak yeniden oluĢturulması kadar 

önem arz etmektedir. Bu bilgiler foto-yorumlama ile nesnelerin sınıflandırılması iĢleminin 

gerçekleĢtirilmesini sağlar. Fotogrametri, objelerin yeniden oluĢturulması ve buna yönelik 

özellikleri objelere temas etmeksizin belirlemektedir. Bu Ģekilde konumsal bilgi elde etme 

günümüzde Uzaktan Algılama olarak adlandırılmakladır. 

Fotogrametrinin esas kullanımı, topoğrafik harita üretiminde olmaktadır. Bu haritalar 

çizgisel (grafik) veya raster (ortofoto) formda olabilmektedir. Söz konusu harita veya ürünler, 

modern aletlerle üç boyutta üretildiği zaman Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) olarak 

isimlendirilirler. Arazi yüzeyinin kullanımı ve Ģekli ile ilgili bilgiler ise çeĢitli Ģekillerde 

modellenerek CBS'de değiĢik biçimlerde iĢlenirler. Ayrıca, fotogrametri mülkiyet amaçlı 

kadastro çalıĢmaları için, sınır noktalarının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Bu tür 
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uygulamalarda önemli olan gerekli doğruluğu sağlayacak ölçekte fotoğrafların çekilebilmesidir. 

Bir baĢka kullanım alanı, yakın saha fotogrametrisidir. Fotogrametrinin bu uygulama alanında, 

obje uzaklığı ile resim platformu arasındaki mesafe 1m ile l00m arasında değiĢmektedir. 

Mimarlık, arkeoloji, binaların veya mühendislik yapılarının hassas ölçümü, deformasyon 

ölçmeleri, kinematik ölçmeler ve bir çok uygulama yakın saha fotogrametrisinin uygulama 

kapsamındadır. 

• Plançete fotogrametrisi (1850-1900) 

• Anolog fotogrametri (1900-1960) 

• Analitik fotogrametri (1960- Günümüz) 

• Dijital fotogrametri (Henüz yeni kullanılmaya başlanmıştır) 

Dijital Fotogrametri: Dijital ya da sayısal fotogrametride analog resimler yerini dijital 

resimlere yani görüntülere bırakmıĢtır. Bütün ölçme ve değerlendirme iĢlemleri bilgisayar 

ortamında yapılmaktadır. Dijital kameralar kullanıldığında, resimler doğrudan bilgisayara 

aktarılabilmektedir. Dijital fotogrametrinin temel avantajları aĢağıdaki biçimde ifade 

edilebilir. 

a) Görüntü iyileĢtirme: Görüntü dijital olduğundan, bilgisayar ortamında kontrast ve ıĢık Ģiddeti 

gibi çeĢitli görüntü iĢleme operasyonlarına müsaade edilebillir. 

b) ĠĢlem kolaylığı: Dijital fotogrametrik iĢlemler diğer fotogrametrik iĢlemlere göre daha hızlı ve 

kolaydır. Bütün iĢlemler otomatik ve hassas bir Ģekilde yapılır. 

c) Elde edilen ürünlerin elektronik ortamlarda saklanması: CBS veri katmanlarına veri aktarımı 

açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Değerlendirmede sonuçların aynı anda izlenebilmesi 

hataları daha da azaltmaktadır. 

d )  Veri depolama; Sonuç ürünleri bilgisayar teknolojisinin sağladığı imkanlar neticesinde 

ekonomik olarak saklanabilmektedir (Dowman 1996) (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.1.3.1. Ortofoto 

Grafik ya da çizgisel haritalar fotogrametrik olarak üretilmektedirler. Fakat bu haritalar arazi 

üzerindeki bütün bilgileri içermemektedir. Oysa bir çok meslek disiplini (arkeoloji, jeoloji, 

orman, ziraat, coğrafya, mimarlık gibi) harita üzerinden daha fazla bilgi sağlamak 

arzusundadır. Ortofoto bu tür isteklere cevap verebilecek fotogrametrik yöntemlerle üretilen 

temelde bir foto-harita dır. Ortofoto, bir fotoğrafın diferansiyel yataylanması ya da 

eğikliklerinin giderilmesi ve resimdeki yükseklik farklarının ortadan kaldırılması Ģeklinde 

tanımlanır. Bir baĢka deyiĢle ortofoto haritalar, resim eğikliği ve arazi yüksekliğinin her noktada 
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aynı olmamasından kaynaklanan fotoğraf hatalarının giderildiği ve üzerinde her doğrultuda 

ölçeğin sabit olduğu fotoğraf tabanlı haritalardır. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.1.3.2. Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) 

Fotogrametrinin temel fonksiyonlarından biri de SYM elde edilmesidir. Bu tür iĢlemler 

tamamen bilgisayar desteklidir. SYM verilerinin, profiller boyunca veya belirli bir grid ağı 

noktalarında ölçümü ve çizimi mümkündür. SYM verileri yardımıyla eĢ yükseklik eğrileri 

yüksek doğrulukla hesaplanabileceği gibi, bilgi sitemlerine katkıda da bulunabilmektedirler. 

Yaygın olarak SYM verileri ortofoto haritaların üretiminde, iki boyutlu CBS katmanlarına 

üçüncü boyutun verilmesinde kullanılmaktadır. CBS içerisinde SYM verileri çok yönlü bir 

Ģekilde kullanılmaktadır. Bunlar; 

• EĢ yükseklik eğrilenin hesaplanarak çizdirilmesi, 

• Sayısal eğim modellerinin oluĢturulması, 

• Eğim haritalarının yapılması, 

• Arazilerin görünen - görünmeyen bölgelerinin analizi, (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.2. Mevcut Verilerin Elde Edilmesi  

1.1.3.2.1. Analog Veriler 

Analog veriler, dijital-olmayan ve kağıt ortamda bulunan verilerdir. Bunlar genelde kağıt 

altlıklar üzerine çizilmiĢ haritalar, planlar, istatistiksel tablo verileri, defter ve benzeri kayıt 

ortamlarındaki metinsel türünden veriler, basılı hale gelmiĢ hava fotoğrafları gibi veriler olup, 

CBS'de en yoğun biçimde kullanılan veri çeĢitleridirler. Analog verilerin CBS açısından 

kullanılabilir olması için bu verilerin sayısallaĢtırılması yani dijital hale dönüĢtürülmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan yöntemler; 

a) Klasik sayısallaĢtırma, 

b) Otomatik sayısallaĢtırma, 

c) Tarama Ģeklinde sayısallaĢtırma, 

d) Ekrandan sayısallaĢtırma olarak bilinmektedir. 

Coğrafi bilgi sistemleri için gerekli olan verilerin birçoğu grafik formasyondaki 

geometrik yapıdaki konum verileri olmakla birlikte, coğrafik varlıkların özelliklerini daha 
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detaylı tanımlayan yazılı doküman tipinde de bir çok veriye rastlamak mümkündür. Örneğin 

arazilerin grafik yapısını gösteren kadastro haritası yanında, bu arazilerin hukuki statülerini 

gösteren birde tapu sicil bilgileri vardır. Bu tapu bilgileri grafik gösterimden ziyade, arazi 

malikinin adı, soyadı, arazinin yüzölçümü, tapuya kayıt tarihi, arazi değeri, alım-satım, ipotek, 

rehin durumu gibi yazılı bilgilerden oluĢur. Bununla birlikte; bir planlı sahadaki parselin, 

adresi, kat adeti, yapı cinsi, kapı numarası, vergi kodu, kontrol tarihi gibi ruhsat bilgileri; bir 

orman sahasının büyüklüğü, ağaç cinsi ve yaĢları; bir kentin nüfus bilgilerinin dağılımı, 

demografik durumu; bir yolu tanımlayıcı bakım-onarını ve kimlik bilgileri; eĢyükselti 

eğrilerinin yükseklik değerleri, Özellikleri; bir telefon rehberindeki bilgiler gibi birçok veri 

klasik olarak matbu formlara yazılı durumdadır. Tüm bu veriler tablosal doküman yada 

tablosal bilgiler olarak anılır CBS'deki mevcut bilgilerin önemli bir kısmını oluĢturan bu 

bilgiler genelde istatistik veya envanter amaçlı toplanmakta olup arĢiv kayıtlarında saklanırlar. 

CBS'de tablosal dokümanlar mutlaka sayısallaĢtınlmıĢ grafik bilgiler ile uygun bir Ģekilde 

iliĢkilendirilir. Bu amaçla, öncelikle, mevcut yazılı bilgilerin dijital ortama aktarılması gerekir. 

Aktarma iĢlemi bilinen en klasik yöntem olan doğrudan klavyeden veri giriĢiyle mümkün 

olur. Bu iĢlem aslında sayısallaĢtırma aĢamasında gerçekleĢebilir, ancak grafik verilerin 

sayısallaĢtırılması sırasında, tablosal bilgilerin uzun ve karmaĢık olması, bu verilerin daha 

sonradan dijital hale dönüĢümünü ve grafik veriyle iliĢkilendirilmesini zorunlu kılar. Ġlk 

aĢamada, ileride grafik bilgiyi tablosal dokümanlar ile iliĢkilendirmeye yardımcı olması için 

sadece bir anahtar kodun (key codes-ID) girilmesi yeterli olmaktadır. Tablosal bilgiler anahtar 

kod aracılığıyla grafik bilgilerle iliĢkilendirilir. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.3.2.2. Sayısal Veriler 

Analog verilerin gerek sayısallaĢtırma gerekse tarama yöntemleriyle elde edilmesi 

oldukça külfetli, pahalı ve zaman alıcı bir iĢtir. Ancak, mevcut verilerin bir çoğu analog 

olduğu gibi bir çoğu da sayısal hale dönüĢmüĢ yani dijital nitelik kazanmıĢ olabilir. Coğrafi 

bilgi sistemlerinde verilerin toplanması değiĢik yöntemlerle yine değiĢik kiĢi veya kurumlarca 

daha önceden sayısallaĢtırılmıĢ ve kullanıma hazır duruma getirilmiĢ ise, veri toplamada 

önemli bir zaman tasarrufu sağlanmıĢ olacaktır. Örneğin bir beldenin halihazır haritası 

yeniden yapılmıĢ ise, bu beldenin tüm verileri büyük bir ihtimalle sayısal hale dönüĢmüĢ 

olarak bilgisayar ortamında var olmalıdır. Bir ülkenin il sınırları, akarsuları, yolları, Ģehir 
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merkezleri, eĢ-yükseklik eğrileri gibi herkese gerekli olabilecek bilgileri değiĢik kurumlarca 

sayısallaĢtırılmıĢ olabilir. 

Günümüzde sayısal veri üreterek bu verileri kullanıcıların ihtiyacına sunan birçok 

hizmet sektörü vardır. Bunların bir kısmı ücret karĢılığında hizmete sunulurken (Harita Genel 

Komutanlığı- http://www.hgk.gov.tr, US Geological Survey-http://www.usgs.gov, UK 

Ordnance Survey- http://www.ordsvy.gov.iik), önemli bir kısmı da internet ve benzeri 

teknolojik geliĢmelerle karĢılıksız olarak kullanıma sunulmaktadır. Sayısal verilerin kullanım 

iĢlemi bir anlamda elektronik veri transferidir. ABD ve Kanada'da federal yönetimler 

düzeyindeki birçok kuruluĢ tarafından yine dijital haritalar üretilerek kullanıma 

sunulmaktadır. Bunlar çeĢitli veri gruplarına ayrılarak; base cartographic dala (temel 

kartografik veriler), notunu resource data (doğal kaynak verileri), digital elevation dala 

(sayısal yükseklik verileri) ve census-related data (nüfus verileri) olarak bilinmektedir. 

(Yomralıoğlu 2000) 

1.1.4. Veri Kalitesinin Ġrdelenmesi 

1.1.4.1. Veri kalitesinde kriterler ve belirgin hata kaynakları 

a) Veri yaĢı: Kullanılacak veri çok eski veya mevcut CBS projesi için güncelliğini kaybetmiĢ 

olabilir. GeçmiĢteki standartlar bilinmiyor olabileceği gibi, geçerliliğini yitirmiĢ de olabilir. 

Bunun yanında, geçen zaman içerisindeki Fiziksel değiĢiklikler de veri üzerinde etken olabilir. 

Örneğin herhangi bir arazi yüzeyi erozyon veya diğer jeomorfolojik değiĢimlerden etkilenmiĢ 

ise, bu arazi yüzeyleri için eskiden toplanmıĢ bilgiler bir anlam taĢımaz. CBS'nin fonksiyonel 

gücüne bağlı olarak eski verilere güven duyulması halinde, sonuçta önyargılı, çarpık ve etkisiz 

neticeler ortaya çıkabilir. (Yomralıoğlu 2000) 

b) Alan kapsamı: Herhangi bir alan için kullanılacak veriler, CBS için kısmen nitelikte olup, 

söz konusu alanı tam olarak kapsamayabilir. Örneğin bir tarım arazisinde, sınır boylarındaki 

verilerin yetersiz veya eksik olması halinde, arazi için gerçekçi bir rekolte tahmini yapmak 

mümkün olmayacaktır. Bir diğer örnek ise; bir uydu görüntüsünde süreklilik özelliğe sahip 

bilgilerin bulut görüntüsüyle kesilmesi, alan hakkında veri kaybına neden olabilmektedir. Bu 

durumlarda, CBS'de bir genelleme iĢlemi söz konusu olması halinde daha fazla veriye ihtiyaç 

olacağından sorunlarla karĢılaĢmak mümkün olacaktır. (Yomralıoğlu 2000) 

c) Harita ölçeği: Detayların anlamlı olarak harita üzerinde gösterilmesi doğrudan ölçeğe 

http://www.hgk.gov.tr/
http://www.usgs.gov/
http://www.ordsvy.gov.iik/
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bağlıdır. 1/25000 ölçeğindeki çok küçük bir nokta, 1/1000 ölçeğinde detaylı bina olarak 

gösterilebilir. Ölçek, veri niteliği, niceliği ve Ģeklini kısıtlar. CBS projesi için, gerekli verilerin 

istenen detay düzeyde sunulabildiği ölçekteki haritaların kullanılması gerekmektedir. 

(Yomralıoğlu 2000) 

d) Gözlem yoğunluğu: Bir bölgede yapılan gözlemlerin sayısı, verilerin güvenirliliğinin 

bilinmesi açısından, harita kullanıcıları tarafından bilinmelidir. Yeterli sayıda yapılmayan 

gözlemler, CBS projesindeki konum analizlerinin neticelendirilmesi için gerekli hassasiyeti 

sağlayacak sayıya sahip olmayabilir. Örneğin eĢyükselti eğrileri arasındaki mesafe 10 m ise, 

bundan daha düĢük seviyeler için yüksek bir çözünürlük beklenemez. Bu eğrilere ait veriler ile 

bir genelleme yapılması söz konusu olduğunda, yakın aralıklarda birleĢmeler olacaktır. 

(Yomralıoğlu 2000) 

e) Konu-veri ilgisi: Konu ve veri arasında tam bir alaka olmalıdır. Bazı hallerde tam 

anlamıyla arzu edilen verinin olmaması durumunda konu ile kısmen ilgisi olan verinin 

kullanılması zorunluluğu ortaya çıkar. Gerçek olguya ait veriler ile kısmen ilgili veriler 

arasında geçerli bir iĢbirliği kurulabilmelidir. Aksi halde, CBS projesinde kolayca hataya 

sürüklenme söz konusu olur. (Yomralıoğlu 2000) 

f) Format: Dijital bilgilerin saklanmasında, aktarılması ve iĢlenmesinde kullanılacak format 

yaklaĢımı verilerde hataya neden olabilir. Ölçek değiĢimleri, projeksiyonlar, raster-vektör 

dönüĢümleri, piksel çözünürlüklerinin değiĢtirilmesi format hatalarına örnekler olarak 

verilebilir. Verilerin sürekli olarak değiĢik formatlar ile baĢka ortamlara aktarılması iĢlemi, 

fotokopi makinesinde kopyanın kopyasını yapmak gibi, zamanla veri kayıplarına neden olur. 

Ayrıca kartografik veri aktarımları, kayıt ve diğer iĢlemler için uluslar arası standartların 

uygulanmayıĢı da bir dezavantaj gibi gözükmektedir. (Yomralıoğlu 2000) 

g) UlaĢılabilirlik: Veriye eriĢmek ya da ulaĢmak her zaman mümkün değildir. Bir ülkedeki 

verilerin mevcut olması yeterli olmayıp, sınıflandırma ve kısıtlamalar söz konusu olabilir. 

Ulusal güvenlik, özel yasalar ve ekonomik faktörler verilere ulaĢmaya engel teĢkil edebileceği 

gibi, bu veriler içerisinde ulaĢılabilecekleri için de bazı hassasiyet sınırlamaları da mümkün 

olabilir. (Yomralıoğlu 2000) 

h) Maliyet: Kapsamlı ve güvenilir verinin elde edilmesi ve dönüĢümü daima pahalıdır. Bazı 

veriler CBS projesinin baĢlangıcı aĢamasında yüksek maliyette olabilir, ancak uzun vadede bu 

verilerden kazanç sağlanabilir. Yüksek hassasiyette çok pahalı veriler ile bir CBS projesinin 

desteklenmesi, satın alma gücünün düĢürülmesi anlamına geldiğinden, her zaman için doğru 

değildir. 
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 Bazı durumlarda olayların doğal yapılarından kaynaklanan hatalar söz konusu olabilir. 

Bilhassa toplanan verinin coğrafik tarzı ve verinin elde ediliĢ biçimi, veri üzerinde istenmeyen 

hatalara neden olabilir. Bu tür hata kaynakları çok belirgin halde olmayıp, ancak dikkatli bir 

denetim ile proje verisi üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilir.  (Yomralıoğlu 2000) 

a) Konum doğruluğu: Harita detaylarının uyuĢumsuz ölçülere sahip olması ve özniteliklerin 

gerçek konumlarında olmamaları halidir. Konum doğruluğu baĢlangıçtan itibaren veri tipinin 

nasıl kullanıldığı ve gözlendiğine bağlıdır. Harita üreticileri, kesin olarak tanımlanan yol. 

sınır, bina gibi detayları hassas bir Ģekilde kağıt üzerinde iĢaretleyip konumlanmasını 

sağlarken, toprak tipi ve bitki örtüsüne iliĢkin kesin ölçüye dayalı olmayan sınırlan çoğu kez 

tahmini olarak belirlemek durumundadır. Bu tip gösterimler daha çok kartoğraflarca 

gerçekleĢtirilir. Ġklim, biyolojik yapı, arazi yüzeyi, toprak cinsi, drenaj vb detayların sınırları 

doğal değiĢimlere bağlı olduğundan çok keskin olmayıp, sınır  konumu yoruma bağlı olarak 

değiĢebilir. Hatalı ve eksik arazi çalıĢmaları, sayısallaĢtırma hataları, dönüĢümler ve tarama 

hataları, CBS projelerindeki harita üretimlerinde yanlıĢlıklara neden olabilir. (Yomralıoğlu 

2000) 

b) Ġçerik doğruluğu: Haritalar doğru ve hatadan bağımsız olmalıdır. Niteliksel doğruluk bir 

anlamda özel detayların varlığına, sembol ve etiketlemelerin doğru bir Ģekilde yapılmıĢ 

olmasına bağlıdır. Örneğin bir ormandaki ağaç yapısının gösteriminde, çam ormanına ait 

etiket ile ladin ağaç yapısını gösteren etiketler yanlıĢlıkla yer değiĢtirmiĢ iseler, kullanıcı bu 

içerik hakkında bilgi sahibi olmadığından, yanlıĢ isimlendirme konusundaki hatanın pek 

farkına varamayacaktır. Bir diğer husus, detayların ölçülmesinde kullanılan aletlerin yelerince 

kalibre edilmememsi ile yapılacak yükseklik, toprak ve su pH değerleri veya atmosfer 

gazlarına ait ölçümlerin niceliksel doğruluğudur. Arazide veya laboratuarda yapılan bu 

hatalar, kullanıcıyı uyarıcı bilgiler olmadığı sürece, CBS projesinde ortaya çıkarılamayacaktır. 

(Yomralıoğlu 2000) 

c) Verideki değiĢim kaynakları: Eksik gözlemler, hatalı ölçüler, kalibre edilmemiĢ aletler ya 

da uygunsuz aletlerce yapılan öçlüler ile ortaya çıkan yanlıĢlıklar veri değiĢimlerine neden 

olurlar. Örneğin oksijen ölçüm aleti kalibresiz kullanılır ise, bir akarsuda yapılan ölçümler 

neticesinde oksijen konsantrasyonu hatalı bulunacaktır. Ayrıca doğal olarak veride değiĢim 

olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Veri toplanması anında olmasa da zaman içerisinde 

verinin değiĢime uğrayabileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin bir körfezde tuzluluk oranı yıllın 

muhtelif zamanlarında buharlaĢmaya bağlı olarak değiĢiyor ise, veri doğal değiĢime 

uğramaktadır. Sadece baĢlangıç veri değerlerine bağlı kalarak, doğal değiĢimin projede göz 
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ardı edilmesi, yapılacak analiz ve yorumları olumsuz yönde etkileyecektir. 

ĠĢlem hataları, coğrafi bilgi sistem kullanıcıları tarafından tespit edilmesi en güç olan 

hatalardır. Cihaz ve imalat hataları olup, bu tür hataların giderilebilmesi için kullanıcının bilgi 

teknolojisine dayalı olan donanım ve bu gibi sistemlerdeki iĢlemlerin gerçekleĢmesi hakkında 

deneyime sahip olması ve dikkati bir Ģekilde iĢlem akıĢını denetlemesi gerekmektedir. 

(Yomralıoğlu 2000) 

a) Nümerik hatalar: Farklı bilgisayarlar karmaĢık matematik problemlerinin çözümünde 

kapasitelerinden dolayı her zaman aynı duyarlıkta aynı sonucu vermeyebilir. Bilgisayar 

iĢlemlerindeki hatalar genellikle rakamların son hanelerinin yuvarlatılması ve üretilen 

sonuçların tekrardan yeni iĢlemlere tabi tutulması neticesinde ortaya çıkar. Bilgisayar 

iĢlemcisi de hata kaynağı olabilir. Örneğin Intel Pentium chip, matematik problemlerinin 

çözümünde diğer chiplere oranla değiĢik sonuçlar üretebilir. Bilhassa haritaların 

sayısallaĢtırılmasında, dijital formata dönüĢüm aĢamasında yapılan matematiksel 

hesaplamalarda nümerik hatalar söz konusu olabilir. Bu tür hataların tespiti oldukça güçtür. 

(Yomralıoğlu 2000) 

b) Topolojik analiz hataları: Mantıksal hatalar veri iĢleme ve topolojik analizlerin yanlıĢ 

sonuçlanmasına neden olabilirler. Unutulmamalıdır ki veri tek düzenli olmayıp değiĢime 

müsait bir yapıya sahiptir. Birden çok harita katmanının üst üste bindirilmesi ile konumsal 

veriler değiĢime uğrayıp, slivers, overshoots ve dangles gibi problemlerin meydana gelmesine 

neden olabilir. DeğiĢik harita katmanlarının sahip olduğu farklı doğruluk dereceleri iĢlemler 

sırasında göz ardı edilebilir. (Yomralıoğlu 2000) 

c) SayısallaĢtırma ve koordinat hataları: ĠĢlem hataları diğer veri derleme aĢamalarında da 

ortaya çıkabilir. Örneğin harita üzerinden sayısallaĢtırma yapma, koordinat kodlaması, detay 

bindirme veya kesiĢtirme esnasında sınır boylarında yeni koordinatların hesaplanması, raster-

vektör dönüĢümlerinde hatalar söz konusudur. Bilhassa sayısallaĢtırma iĢleminde operatörden 

kaynaklanacak psikolojik etkenlerden ve kas  yorulmalarından dolayı, poligon 

düğümlenmeleri, sivri poligonlar, bağlantı ve dönüĢüm hataları olabilir. Ayrıca kullanılan 

harita altlıklarının eski ve yırtılmıĢ olması, orijinal ölçüler ile karĢ ı l ıklı  kontrollerin 

yapılmaması yine hata nedenleridir. (Yomralıoğlu 2000) 

d) Sınıflandırma ve genelleme problemleri: Birçok durumda bilgilerin daha anlamlı ve 

anlaĢılabilir olması için veriler kendi bünyesinde sınıflama veya genellemeye tabi tutulurlar. 

Verilerin sınıflandırılması için seçilecek sınıf aralıkları daima bir problemdir. Sınıf 

aralıklarının bilgiyi yansıtacak düzeyde anlam taĢıması ve insan hafızasında kolayca yer 
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edebilmesi bu seçicilikteki önemli unsurlardır. Örneğin, nüfus yaĢ gruplarının 18-25 Ģeklinde 

genç yaĢa karĢılık gelen oran ile, 18-45 yaĢ Ģeklinde geniĢ bir kitleyi yansıtacak yaĢ oranı 

sınıflaması arasında anlam bakımından önemli bir farklılık vardır. Bazı araĢtırmacılar bu 

Ģekildeki veri sınıflandırmasının yedi grupta olmasını ideal olarak görmektedirler [34]. 

Sınıflama ile oluĢacak aralıkların belli bir katsayıda olmasına özen gösterilmelidir. Veri 

gruplarının karĢılaĢtırılması için bu tür bir yaklaĢım kolaylık sağlamalıdır. Sınıflama veya 

genelleme ile sunulan bilgiler hassas bir Ģekilde yansılamadığından, doğruluğu kesin olan 

bilgiye ulaĢmak oldukça güçtür. Bu türden grafik ya da sözel bilgiler için karmaĢık veriler söz 

konusu olduğundan CBS enterpolasyon hatası göz ardı edilmemelidir. 

 CBS projesinde kullanılmak üzere değiĢik kaynaklardan elde edilen veri gerekenden 

daha fazla bilgi içeriyor ise; veriyi istenen detayda sadeleĢtirmek veya genelleĢtirmek gerekir. 

Veri sadeleĢtirilmediği durumlarda çok büyük verilerle ve gereksiz detaylarla uğraĢılır ki, bu 

da proje maliyetlerini yükseltir. Bu durumla bir çok Ģekilde karĢılaĢılabilir, örneğin ölçek 

farklılıklarından dolayı gereksiz detaylar olabileceği gibi baĢka amaçlarla kullanılmak üzere 

fazla detaylarda olabilir. Örneğin, 1/500 ölçekte üretilmiĢ mevcut bir veri 1/1000 ölçekli 

kullanılmak isteniyorsa, gereksiz katmanlar silinip düzenlenerek veri sadeleĢtirilebilir. Veya 

mevcut veri istenenden daha detaylı ise, projede kullanılacak kıyı kenar çizgilerinin çok fazla 

nokta kullanılarak elde edilmiĢ olması gibi nokta sayıları azaltılarak veya birbirine çok yakın 

noktalar ayıklanarak (CBS yazılımları veri genelleĢtirme konusunda farklı alternatifler 

sunarlar) veri genelleĢtirmesine gidilebilir. Raster veri için de sadeleĢtirme yapmak 

mümkündür. ÇeĢitli filtreler kullanılarak gerekli olmayan detay pikselleri temizlenebilir. 

Örneğin mevcut uydu görüntüsünde ormanlar türlerine göre ayrılmıĢ ve sadece orman sınırları 

gerekli ise renk tonları belirleyerek tüm ormanların aynı renk tonunda olması sağlanabilir. 

(Yomralıoğlu 2000) 

e) Yayılma hatası: Önceden oluĢan bir hatanın baĢka bir hataya öncülük ederek bir iĢlemden 

diğerlerine aktarılmasıdır. Örneğin bir katmanın sayısallaĢtırılmasında referans noktalarının 

eksik olarak seçilmesiyle yapılacak sayısallaĢtırmanın ardından, bu katman baĢka bir 

katmanın sayısallaĢtırılması için referans olarak kullanılır ise, bu durumda ilk katmanın 

hataları ikinci katmana aktarılmıĢ olacaktır. Böylece tek bir hata CBS projesinin bütününe 

yayılarak, iĢlemlerin yanlıĢ yönlendirilmesine neden olabilecektir. Bundan kaçınmak için 

büyük ölçekli haritaların referans olarak alınması gerekmektedir. Yayılma hataları, genellikle 

farklı hassasiyetteki verilerin birleĢtirilmesinde ortaya çıkar. (Yomralıoğlu 2000) 
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f) Sapma hatası: DeğiĢik katmanlardan seçilecek veriler ile oluĢacak yeni katmanların yanlıĢ, 

doğru ve hassas olmayan bilgilerle bir CBS projesini hedefinden saptırmasına neden olacak 

iĢlem hatalarıdır. Bir anlamda, sapma hatası, katmandan katmana geçen yayılma hataları ve 

bunların denetlenmemesi ile ortaya çıkan hatalardır. Sapma hatasının tespiti hemen hemen 

imkansızdır. ĠĢlemler arası geçiĢlerin ve iĢlemlerin nasıl gerçekleĢtiğinin bilinmesi 

gerekmektedir. Veri tabanının kalibre edilerek, verinin, hangi hatalarda ne derece anlamlı 

olduğu ve sonucu nasıl etkileyeceği görülebilir. (Yomralıoğlu 2000) 

1.1.4.2. Veri Kalitesi Hakkında Rapor Düzenlenmesi 

CBS projesi için kullanılacak verilerin kalitesi ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu 

bakımdan ham veriler yanında veriye ait doküman bilgilerinin bulundurulması ve kullanıcıların 

bu bilgiler ıĢığında verilerden yararlanması sağlanmalıdır. Özellikle verilerin hangi doğruluk ve 

hassasiyete sahip oldukları, verilerin elde ediliĢ, saklanıĢ ve dağıtılıĢ Ģekilleri büyük önem taĢır. 

Aksi halde veri kimliğine bakılmaksızın farklı veri setlerinin birleĢtirilerek kullanılması CBS 

projesinin sağlıklı sonuç vermesi açısından büyük bir risk oluĢturur. Dolayısıyla verilerin belli 

standartlarda olup olmadıkları, elde ediliĢ hikayeleri rapor edilmeli ve bu raporlar kullanıcı 

tarafından dikkatlice incelenmelidir. Ġstatistiksel testler yardımıyla verilerin kalitesi kontrol 

edilebilir. Bu amaçla yüksek güveni I iri i referans verileri kullanılır. Veri kalitesi hakkındaki 

raporlar, tüm veri iĢlemciler, yerel, ulusal veya ticari firmalarca üretilen veriler ile birlikte 

sunulmalıdır. Bu raporlar genellikle aĢağıdaki sorulara yanıt verecek bilgilere sahip olmalıdır. 

(Yomralıoğlu 2000) 

• Verinin yaĢı nedir? Ne zaman üretilmiĢtir? 

• Nereden elde edilmiĢtir? 

• Orijinal veri ne tür ortamdan sağlanmıĢtır? 

• Ne kadar büyüklükteki bir alanı kapsar? 

• Hangi ölçekteki altlıktan sayısallaĢtırıldı? 

• Hangi projeksiyon, koordinat ve datum sistemi kullanılmıĢtır? 

• Veriler hangi yoğunlukta ve sıklıkta elde edilerek tamamlanmıĢtır? 

• Konum ve öznitelik hassasiyeti nedir? 

• Veriler mantıksal ve tutarlı gözüküyor mu? 

• Kartografik gösterim sade ve anlaĢılır mı? 

• Veri, uygulanan proje ile alakalı mı? 
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• Veri hangi dijital fornıattadır? 

• Veri nasıl kontrol edilmiĢtir? 

• Veri sağlayıcının kimlik gerçekliliği nedir? 

 

1.2. DÜNYADAKĠ STANDARTLAR 

Günümüzde dünya genelinde, bölgesel ve ulusal düzeyde mekansal veri sunum 

standardı oluĢturmak ve geliĢtirmek amacı ile çalıĢmalar devam etmektedir. Mekansal 

verilerle ilgili oluĢturulan standartların servis çalıĢmalarının devam ettiren kurum ve 

kuruluĢlar ile  ülkeler bazında birçok organizasyon bulunmaktadır. Öncelikle dünya geneli, 

bölgesel ve ulusal düzeyse oluĢturulmuĢ standart organizasyonları araĢtırılmıĢ, bunlardan 

uluslararası olarak kabul gören ortak veri servis standartlarını belirleyen ISO, INSPIRE ve 

OGC organizasyonları detaylı Ģekilde açıklanmıĢtır..  

1.2.1. Dünyadaki Standart ÇalıĢmaları 

Dünya geneli, bölgesel ve ulusal alanda çalıĢan mekansal veri bilgisi ve mekansal veri 

servisi  standardı oluĢturmak ve geliĢtirmek için çalıĢan organizasyonlar Tablo1.2 de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 1.2 Dünya geneli, Bölgesel ve Ulusal Standart Organizasyonları (URL36) 

Dünya Geneli Standart Organizasyonları / SDI Organizasyonları 

Standart Organizasyonun Orijinal adı Standart Organizasyonun Türkçe adı 

ISO / TC 211 Coğrafi Bilgi / Geomatik 

Global Spatial Data Infrsastructure Association (GSDI) Küresel Mekansal Veri Altyapısı 

United Nations Geographic Information Working Group  

(UNGIWG) 

BirleĢmiĢ Milletler Coğrafi Bilgi ÇalıĢma Grubu 

Digital Earth Dijital Dünya 

International Steering Comitee for Global Mapping 

(ISCGM) 

 Uluslararası Küresel Haritalama Yönlendirme 

Komitesi  

Open Geospatial Concorsium (OGC) Açık CBS Konsorsiyumu  

United Nations Environment Programme (UNEP)  BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı 

Bölgesel Standart / SDI Organizasyonları 

Standart Organizasyonun Orijinal adı Standart Organizasyonun Türkçe adı 

http://www.isotc211.org/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.gsdi.org/&usg=ALkJrhjqggO2_8eMo0boGNTDuVhun3rgug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.un.org/Depts/Cartographic/ungis/doc/report2000.htm&usg=ALkJrhjHUFwFNo1N34r9XvPZUHeN1OXYDA
http://www.digitalearth.gov/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.iscgm.org/html4/index.html&usg=ALkJrhjkKa6VGGqqFV5or94GAT_04NIe8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.iscgm.org/html4/index.html&usg=ALkJrhjkKa6VGGqqFV5or94GAT_04NIe8w
http://www.opengeospatial.org/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.unep.org/&usg=ALkJrhizAgXRXcIWGySXV8_IPyyTWB2SBw
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European comittee for Standardization  (CEN) Avrupa Standardizasyon Komitesi 

European Umbrella Organisation for  Geographic 

Information (EUROGI) 

Coğrafi Bilgi için Avrupa ġemsiye Örgütü 

Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia 

and the Pasific (PCGIAP) 

 Asya ve Pasifik için CBS Altyapısı Daimi Komitesi 

Permanent Committee on Spatial Data Infrastructure for 

the Americas (PCIDEA) 

Amerika için Mekansal Veri Altyapısı Daimi 

Komitesi 

 United Nations Environment Programme (UNEP) BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı-Arendal 

Ulusal Standart Organizasyonları 

Standart Organizasyonun Orijinal adı Standart Organizasyonun Türkçe adı 

La Asociación Española de Normalización (AENOR) Ġspanyol Standardizasyon ve Belgelendirme 

Derneği 

American National Standards Institue (ANSI) Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü  

Association Française de Normalisation. (AFNOR) Fransa Standartizasyon Komitesi 

Österreichisches Normungsinstitut. (ÖN) Avusturya Norm Komitesi 

British Standard Institue(BSI) Ġngiliz Standartları Kurumu 

ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT  (CSNI) Çek Standartları Enstitüsü 

 Deutsches Institut für Normung. (DIN) Alman Standardizasyon Enstitüsü  

Hellenic Organization for Standardization (ELOT) Yunan Standardizasyon Örgütü  

State Comittee of Russian Federation for 

Standardization (GOST) 

Rusya Federasyonu Devlet Standardizasyon 

Komitesi 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación Carrera (ICONTEC) 

Kolombiya Standardizasyon Örgütü 

Japanese Industrial Standards Committee (JISC) Japon Endüstriyel Standartları Komitesi 

Korea Agency for Technmology and Standarts Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı 

Netherlands Normalisatie-Instituut (NEN) Hollanda Standardizasyon Enstitüsü 

Standards Norway (SN) Norveç Standardizasyon  

South African Burecu of Standards (SABS) Güney Afrika Standartlar  Bürosu 

Magyar Szabványügyi Testület  (MSZT) Macaristan Standartlar Enstitüsü 

Standardization Administration of China (SAC) Çin Standardizasyon Ġdaresi 

Standards Australia (SA) Avustralya Standartları 

Standards Couincil of Canada (SCC) Kanada Standartları Konseyi 

The Finnish Standards Association (SFS) Finlandiya Standartlar Birliği 

 Schweizerische Normenvereinigung  (SNV)  Ġsviçre Standardizasyon Derneği 

Standards New Zaeland (SNZ)  Yeni Zelanda'da Standartları 

Slovak Standards Institute (SUTN) Slovak Standartlar Enstitüsü  

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.cenorm.be/&usg=ALkJrhhyW95Mtvi-LPADnWNWqzMeGS76KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.eurogi.org/&usg=ALkJrhh0REuhjGjVz8AX_1OSZBAB3Y2rRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.gsi.go.jp/PCGIAP/&usg=ALkJrhjuvnwznrFU2LZvwb8YkwezVoneCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.cpidea.org.co/&usg=ALkJrhhsR1geZoQRplMerOCbAmttBjuqlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.cpidea.org.co/&usg=ALkJrhhsR1geZoQRplMerOCbAmttBjuqlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.unep.no/&usg=ALkJrhjIpgcpNKCtjxIkEyrUpULlC1yzQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.aenor.es/&usg=ALkJrhhCUs6Yci7hl9lRBdbO0hnr-H7CQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.aenor.es/&usg=ALkJrhhCUs6Yci7hl9lRBdbO0hnr-H7CQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.ansi.org/&usg=ALkJrhh5H_Ow7mPB8Mis45cWRQ3zbR2usw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.afnor.fr/&usg=ALkJrhj6uQ0Vc5kxiMb6D9rd1s-7kGbo0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.on-norm.at/&usg=ALkJrhh6-_HVB03Y0rC_BtdWtIIFsG_OKg
http://www.bsi.org.uk/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.csni.cz/&usg=ALkJrhhP-Lyz_JTqxBk4NyyrpRmwnIVk2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.din.de/&usg=ALkJrhi6VX4q_w9lHoMdTlLbN8oWlqWE7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.elot.gr/&usg=ALkJrhgdD8WlLzzXlOYgJRFMGLhcIbnbUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.gost.ru/&usg=ALkJrhjOE-IAWbZYQLvVQROLWrIzUUHPkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.gost.ru/&usg=ALkJrhjOE-IAWbZYQLvVQROLWrIzUUHPkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.icontec.org.co/&usg=ALkJrhj_SzgzYo_BC4ORneKpOvTs9FADOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.jisc.go.jp/&usg=ALkJrhjPmw34u9bALykIKRZFR-E0NbsWLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.ats.go.kr/&usg=ALkJrhhNuLjH14Afdk4PDrw5XFN4B9QM6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.nen.nl/&usg=ALkJrhgWI5ZYY7OQrR4T5JrzYvmlkbC6Rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.standard.no/standard/&usg=ALkJrhjHm_RUgtoU2NXp4HTS3DHAwIFu4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.sabs.co.za/&usg=ALkJrhin5-mlXrgcyTMhwEmOINFU0aeNRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.mszt.hu/&usg=ALkJrhid5wml-49RbXGJe_RZOTNHA9tyxA
http://www.sac.gov.cn/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.sac.gov.cn/&usg=ALkJrhj6QRSzM_Mk2TljTKH_fPD6UHAnoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.standards.com.au/catalogue/script/search.asp&usg=ALkJrhiKnCCkKQPWWJFZmMRskxnT6rtFfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.scc.ca/&usg=ALkJrhgek02fstd6Ns4Z7aX5Rz-8jbTzgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.sfs.fi/&usg=ALkJrhjx88Ukx-mAIPF1DRRsoL8Lk1-k7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.snv.ch/&usg=ALkJrhjZZEoOHz09HXiQkZKodUFubRE87w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.standards.co.nz/&usg=ALkJrhgs5I5W7eohi5tn6_90AReGYq-pPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&twu=1&u=http://www.sutn.gov.sk/&usg=ALkJrhinVHv5E5Z_mtW0uucZxWOtv9CEvg
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1.2.2. International Standardization Organisation (ISO) 

ISO, ulusal standart kuruluĢlarının üye olduğu 1947 yılında kurulmuĢ bir 

federasyondur. ISO‟nun amacı uluslararası mal ve hizmet değiĢimini hızlandırmak, 

entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında iĢbirliğini geliĢtirmektir. 

(URL37).  

ISO, yaklaĢık 140 ülkeden hükümet ve ulusal standart kuruluĢları, uluslararası endüstri ve 

mesleki kuruluĢlarını içeren resmi standart federasyonudur.  

ISO/TC olarak isimlendirilen Teknik Komite‟ler, küresel düzeyde açıklık, saydamlık, 

ortak karar ve teknik tutarlılığı destekleyen çalıĢmalar yapmaktadır. 

ISO birçok konuda standartları belirlemek için bünyesinde komiteler oluĢturulan bir 

kuruluĢtur. Coğrafi bilgi ve Geomatic standartlarının oluĢturulabilmesi amacı ile ISO/TC 211 

komiteleri çalıĢmalarına baĢlamıĢ ve bu konu ile ilgili çalıĢmalar halen devam etmektedir. 

1.2.2.1. ISO/TC211 

ISO/TC 211 Coğrafi Bilgi ve Geomatic Standartı; dijital coğrafi bilgiler ile ilgili 

oluĢturulmuĢ standartlar topluluğudur. Bu standartların oluĢturulmasındaki amaç dünyada 

Coğrafi bilgilerin belirli bir standart içerisinde çoklu kullanımının sağlanması ve çeĢitliliğin 

önüne geçilmesidir. Bu standartlar, coğrafi bilgi, yöntem, veri yönetimi araçları ve hizmetleri, 

eriĢim sunan ve farklı kullanıcılar, sistemler ve lokasyonlar arasında elektronik / dijital 

formda gibi veri aktarımı, analiz etme, iĢleme, elde etmek için, oluĢturulmuĢtur. (Aydınoğlu 

2007) 

1994 yılında kurulan ISO/TC 211 “Geographic Information/Geomatics” komitesi, 

Avrupa Standart Komitesi CEN- “Commité Europeen du Normes” „in CEN/TC 287 

“Geographic information” desteği ile kurulmuĢtur. ISO 19100 standart ailesinin ilk 20 

standart baĢlığı CEN/TC 287 tarafından belirlenmiĢtir. 1994 yılında NATO‟nun desteği ile 

ABD ve Kanada, ISO/TC 211 coğrafi bilgi stadartlarının geliĢiminde etkili olmuĢtur. 

Günümüzde coğrafi bilgi ile ilgili 190XX isimlendirmesi ile standartları olan ISO/TC211, 

birçok ulusal standart kuruluĢu, uluslararası meslek grubunun üyeliğinde çalıĢmalarını 

yürütmektedir. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ISO/TC211 Coğrafi Bilgi Sistemleri isimli Ayna 

Komitesi kurarak Coğrafi Bilgi Standartlarını Türkiye‟ye kazandırmaya çalıĢmakta ve 
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çalıĢmalrı halen devam etmektedir. Standartların Tablo3.1 ISO/TC 211 standartlarının TSE‟de 

2012 nisan ayı itibari ile mevcut olan son halini göstermektedir. 

 

 

 

Tablo 1.3 TS EN ISO 190XX Standartları  

TS Standart No: 
 Standart BaĢlığı; 

Coğrafi bilgi 

BAġLIK  

Geographic Ġnformation 

KABUL 

TARĠHĠ 
DURUMU 

TS EN ISO 19101:2007  Referans modeli Reference model 06.12.2007 Yürürlükte 

TS ISO/TS 19101-2 

Referans model - 

Bölüm 2: Görüntü 

oluĢturma 

Reference model - Part 2: 

Imagery 
31.01.2012  Yürürlükte 

TSE ISO/TS 19103 Kavramsal Ģema dili 
Conceptual Schema 

Language 
29.04.2008 Yürürlükte 

tst ISO/TS 19104 Terminoloji Terminology  
ĠĢ 

Programında 

TS EN ISO 19105 
Uygunluk ve deney 

iĢlemi 
Conformance and testing 04.12.2008 Yürürlükte 

TS EN ISO 19106 Profiller Profiles 04.12.2008 Yürürlükte  

TS EN ISO 19107 Konumsal Ģema Spatial schema 12.04.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19108 Zamansal Ģema Temporal schema 04.12.2008 Yürürlükte 

TS EN ISO 19108/AC 
Coğrafi bilgi - 

Zamansal Ģema 
Temporal schema 21.02.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19109 
Uygulama Ģeması 

kuralları 

Rules for application 

schema 
04.12.2008 Yürürlükte 

TS EN ISO 19110 
Detay kataloglama için 

yöntem 

Methodology for feature 

cataloguing 
04.12.2008 Yürürlükte 

TS EN ISO 19111 
Koordinatlar ile 

konumsal referanslama 

Spatial referencing by 

coordinates 
26.03.2009 Yürürlükte 

TS ISO 19111-2 

Koordinatlar ile 

mekansal referanslama 

- Bölüm 2: Parametrik 

değerler için ilave 

Spatial referencing by 

coordinates -- Part 2: 

Extension for parametric 

values 

29.03.2011 Yürürlükte 

TS EN ISO 19112 

Coğrafi tanımlayıcılar 

ile mekansal 

referanslama 

Spatial referencing by 

geographic identifiers 
04.02.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19113 Kalite ilkeleri Quality principles 13.01.2011 Yürürlükte 

TS EN ISO 19114 
Kalite değerlendirme 

prosedürleri 

Quality evaluation 

procedures 
31.01.2012 Yürürlükte 
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TS EN ISO 19115 Metaveri Metadata 09.03.2006 
ĠĢ 

Programında 

TS EN ISO 19115-2 

Metaveri – Bölüm 2: 

Görüntü ve grid veri 

için eklentiler 

Metadata - Part 2: 

Extensions for imagery 

and gridded data 

23.03.2010 
Standard 

Tasarısı 

TS EN ISO 19115/AC  Metadata 19.01.2010 
ÇalıĢma 

yapılmıyor 

TS EN ISO 19116 Konumlama servisleri Positioning services 12.10.2006 Yürürlükte 

TS EN ISO 19117 Gösterim Portrayal 29.04.2010  

TS EN ISO 19118: 

2011 
Kodlama Encoding 08.03.2012  

TS EN ISO 19119 Servisler Services 21.12.2006 
ĠĢ 

programında 

TS EN ISO 19119: 

2006/ A1:2011 
Servisler Services 13.12.2011 

ÇalıĢma 

yapılmıyor 

TSE ISO/TR 19120 ĠĢlevsel standardlar Functional standards 21.02.2012 Yürürlükte 

TSE ISO/TR 19121 Görüntülü ve gridli veri Imagery and gridded data 28.04.2009 Yürürlükte 

TS ISO/TR 19122 

Jeomatik – Personelin 

vasıflandırılması ve 

belgelendirilmesi 

Geomatics - Qualification 

and certification of 

personnel 

29.04.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19123 
Kapsam geometrisi ve 

fonksiyonları için Ģema 

Schema for coverage 

geometry and functions 
29.04.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19125-1 
Basit detay eriĢimi - 

Bölüm 1: Ortak mimari 

 Simple feature access - 

Part 1: Common 

architecture 

12.04.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19125-2 
Basit detay eriĢimi - 

Bölüm2: SQL seçeneği 

Simple feature access - 

Part 2: SQL option 
12.04.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19126 
Detay kavram 

sözlükleri ve yazmaçlar 

Feature concept 

dictionaries and registers 
31.01.2012 Yürürlükte 

TSE ISO/TS 19127 
Jeodezik Kodlar ve 

Parametreler 

Geodetic codes and 

parameters 
09.03.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19128 
Ġnternet ağı harita 

sunucusu ara yüzü 
Web map server interface 21.02.2012 Yürürlükte 

TSE ISO/TS 19129 

Görüntü oluĢturma 

verisi, gridli veri ve 

kapsam verisi çerçevesi 

Imagery, gridded and 

coverage data framework 
08.03.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19131  Veri ürünü belirtimleri Data product specifications 26.01.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19131: 

2008/A1:2011 
Veri ürünü belirtimleri Data product specifications 08.03.2012 ÇalıĢma yok 
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TS ISO 19131/T1 

(Numara tadili,  

TS EN ISO 19131) 

Veri ürünü belirtimleri Data product specifications 29.03.2011 ÇalıĢma yok 

TS EN ISO 19132 

Konum tabanlı 

hizmetler – Referans 

modeli 

Location-based services - 

Reference model 
09.04.2009 Yürürlükte 

TS EN ISO 19133 

Konum tabanlı 

hizmetler - Ġzleme ve 

seyrüsefer 

Location-based services–

Tracking and navigation 
21.02.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19134 

Konum Tabanlı 

Servisler -Çok Modlu 

Yönlendirme ve 

DolaĢım 

Location-based services - 

Multimodal routing and 

navigation 

09.04.2009 hazırlanıyor 

TS EN ISO 19135 
Öğe kaydı için 

yöntemler 

Procedures for item 

registration 
31.01.2008 Yürürlükte 

TS EN ISO 19136 
Coğrafi iĢaretleme dili 

(GML) 

Geography Markup 

Language (GML) 
26.01.2010 Yürürlükte 

TS EN ISO 19137 

Coğrafi bilgi – 

Mekansal Ģemanın 

çekirdek profili 

Core profile of the spatial 

schema 
26.01.2010 Yürürlükte 

tst ISO/TS 19138 
Coğrafi Bilgi-Veri 

Kalitesi Ölçütleri 
Data Quality Measures  hazırlanıyor 

TS EN ISO 19141 
Hareketli detaylar için 

Ģema 

Schema for moving 

features 
08.03.2012 Yürürlükte 

TS EN ISO 19142 
Ġnternet ağı detay 

hizmeti 
Web Feature Service 12.04.2012 Yürürlükte 

tst EN ISO 19143  Filtre kodlama Filter encoding  
Standard 

Tasarısı 

TS EN ISO 19146 
Alanlar arası kelime 

dağarcıkları 

Cross - domain 

vocabularies 
21.02.2012 Yürürlükte 

 

Bu kapsamda konumsal veri standartlarının belirlenmesinde öncelikle irdelenmesi 

gereken ISO/TC211 standartları; ISO 19101, ISO 19103, ISO 19109, ISO 19110, ISO 19115, 

ISO 19126, ISO 19131 ve ISO 19136 olarak sıralanabilir (Aydınoğlu 2007) 

ISO/TC 211 Komitesi Coğrafi Bilgi yönetimi için standartlar geliĢtirmekte, Open 

Geospatial Concortium (OGC) farklı yazılım ve donanım platformlarında Coğrafi Bilgi‟nin 

paylaĢımı ve birlikte çalıĢabilirliğe yönelik doğrudan sektör odaklı standartlar üretmektedir. 

Ayrıca küresel düzeyde Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) ve Avrupa düzeyinde 
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Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) Konumsal veri altyapısı 

kurulmasında uygulamaya yönelik standartlar geliĢtirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel düzeyde 

ve birçok geliĢmiĢ ülkede de benzer amaçlı çalıĢmalar yürütülmektedir. (Aydınoğlu 2007) 

ISO/TC211 Teknik Komitesi, ulusal standart organizasyonlarının temsil ettiği 

ülkelerden aktif ve gözlemci üyelere sahiptir. ISO/TC211, dijital ortamda coğrafi veri 

yönetiminde yöntem ve araçları, farklı kullanıcılar arasında dijital ortamda verinin elde 

edilmesi, izlenmesi, analizi, eriĢimi ve sunumu için standartları belirlemektedir. ISO 

Standartları, coğrafi bilgi ve ilgili sektörlerdeki hizmetlerin tanımlanması ve yönetiminde 

standart bir çatı önermektedir. ISO/TC211 teknik komitesinin amaçlarını sıralayacak olursak; 

* Coğrafi Bilginin anlaĢılabilirliğini ve kullanımını desteklemek, 

* Coğrafi Bilgiye eriĢimi, bilgi bütünleĢtirme ve coğrafi bilgi kullanan bilgisayar sistemlerinin 

birlikte çalıĢabilirliğini olanaklı hale getirmek, 

* Küresel, ekolojik ve insani problemlerin çözümünde bütünleĢik bir yaklaĢım sağlamak, 

* Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde konumsal veri altyapıların kurulumunu kolaylaĢtırmak, 

* Sürdürülebilir geliĢime katkı sağlamaktır. 

ISO/TC 211 standartları, ġekil 1.1.‟deki gibi 5 ana ÇalıĢma Grubu (WG- Working 

Group) ile çalıĢmalarına baĢlamıĢ ve 191XX isimlendirmesi ile standartlarını üretmektedir. 

Özetlenecek olursa; 

* Çerçeve/Referans Modeli: Coğrafi bilgi bileĢenlerinin nasıl uyumlu hale getirileceğini 

belirler, veri paylaĢımı ve iletiĢimi için ortak bir temel sağar. 

* Coğrafi Bilgi Servisleri: Coğrafi Bilgi.‟nin kartografik sunumu için metodolojiyi ve veri 

transfer formatlarında kodlamayı belirler. Bu servisler ayrıca uydu konumlandırma ve 

navigasyon sistemlerini içerir. 

* Veri Yönetimi: Coğrafi veri kalitesini değerlendirmede tanımlamaları içerir. Detay 

kataloglama ve metaveri tanımlamasını da kapsar. 

* Veri Modelleri ve Operatörleri: Coğrafi nesnelerin geometrik olarak nasıl modelleneceği ile 

ilgilidir. 

* Profiller ve Fonksiyonel Standartlar: Farklı uygulama alanlarındaki kullanıcıları uyumlu 

hale getirmek için standart gruplarını bir araya getirir. Böylelikle ülkeler kendi veri grupları 

için farklı profillere sahip olabilir. 
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ġekil 1.1 ISO/TC21çalıĢma Grupları ve BileĢenleri 

Günümüzde ise bahsedilen çalıĢma gruplarından sadece Coğrafi Bilgi Servisleri (TC 211/WG 

4) çalıĢmalarını yürütmektedir. Bunun dıĢında güncel standart ihtiyaçlarına yönelik; 

* TC 211/WG 6 .– Görüntü (Imagery) 

* TC 211/WG 7 .– Bilgi Toplumu (Information Communities) 

*TC 211/WG 8 .– Konum Bazlı Servisler (Location Based Services) 

* TC 211/WG 9 .– Bilgi Yönetimi (Information Management) çalıĢma grupları 

oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca ISO/TC211.‟in çalıĢma gruplarında uluslar arası düzeyde Coğrafi bilgi ile ilgili 

meslek grubu ve organizasyonlar için ortak platform oluĢturulmuĢtur. TSE, ISO/TC211 

Coğrafi Bilgi Sistemleri isimli Ayna Komitesi kurarak Coğrafi bilgi standartlarını Türkiye‟ye 

kazandırmaya çalıĢmaktadır. 

ISO/TC211 standartları, Coğrafi bilgi yönetiminde model bazlı yaklaĢıma sahiptir. Bu 

yaklaĢımla bütün standartlar bir üst modelin alt bölümleri olarak düĢünülebilir, birbiriyle 

bağlantılı ve uyumludur. ISO standartlarında belirtilen bir kavram bütün standartların 

terminolojilerinde de aynı Ģekilde ifade edilir. ISO/TC 211 standartları kavramsal düzeyde 

olmasına rağmen birlikte çalıĢabilirlik, terminoloji ve jeodezik referans sistemine kadar birçok 

alanda etkin olmuĢtur. Açık sistem standartlarını savunan endüstri ile aynı çizgide yer 

almıĢtır.  

  



27 

 

1.2.3. INSPIRE 

Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), temel anlamda Avrupa Birliği 

Mekansal Bilgi Altyapısı projesi olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Parlementosu tarafından 

23 Temmuz 2004 tarihinde onaylanan ve yayınlanan INSPIRE DĠREKTĠFĠ,  Avrupa 

Birliğindeki CBS faaliyetlerini yasal zemine oturtmuĢtur. INSPIRE DĠREKTĠFĠ, birliğe üye 

tüm ülkelerin direktif içinde yer alan teknik ve idari düzenlemelere uyma zorunluluğunu 

getirmektedir. 

INSPIRE projesinin amacı, Avrupa'da herhangi bir kullanıcının, gerçek zamanlı, 

olarak güncel coğrafi bilgiye eriĢebilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaĢmak için INSPIRE 

projesi, dört temel aĢamadan oluĢmaktadır. 

- Birinci aĢama; Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan coğrafi veri setlerinin dokümantasyonun 

hazırlanması (metaverilerin oluĢturulması) ve bu dokümantasyona eriĢim için gerekli araçların 

geliĢtirilmesidir. 

- Ġkinci aĢama; farklı kaynaklardan eriĢilen farklı veri setlerinin ortak bir sistemde harmonize 

ederek kullanıma açılmasıdır. 

- Üçüncü aĢama; coğrafi objelere (örneğin ulaĢım, orman, vb.) iliĢkin ortak coğrafi veri 

modelleri geliĢtirilerek mevcut veri setlerinin entegrasyonudur. 

- Dördüncü ve son aĢama ise, farklı ulusal ve lokal düzeylerdeki, farklı düzey (ölçek) ve farklı 

kaynaklara sahip coğrafi veri setlerini, ortak standartlar ve protokoller kullanarak, sürekli 

coğrafi veritabanları Ģeklinde entegre edebilecek hizmetlerin sunulmasıdır. 

INSPIRE projesi, Avrupa Komisyonu MüĢterek AraĢtırma Merkezi ( EC-JRC ) tarafından 

yürütülmekte olup; projede, danıĢma grupları ve çalıĢma grupları yer almaktadır. Proje yol 

haritasına göre projenin Aralık 2004 tarihinde sonuçlandırılması hedeflenmiĢtir. 

INSPIRE DĠREKTĠFĠ nin yasal dayanağı olarak Avrupa Birliği AnlaĢması 175.maddesi 1 inci 

fıkrası ve 174 maddesi gösterilmiĢtir. Bu maddeler kapsamında, çevre korumanın 

sağlanmasına yönelik politikaların formülasyonu, uygulanması, yönetimi ve değerlendirilmesi 

için coğrafi veriye eriĢime ve kullanıma ihtiyaç vardır. 

INSPIRE DĠREKTĠFĠ ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri; 

1. Coğrafi Veri setlerine ve coğrafi veri hizmetlerine iliĢkin metaverileri (INSPIRE Teknik 

Yönetmeliğine uygun olarak) hazırlayacaklar ve güncel tutacaklardır. Metaveriler, veri ve 

hizmet kullanım haklarını, coğrafi veri kalitesi bilgilerini, bu veri ve hizmetleri sunmaya 

yetkili halka açık otorite kuruluĢlarını halka açıklık konusunda kısıtlama olan coğrafi veri 

setleri ve söz konusu kısıtlamaların nedenlerini içerecektir. 
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2. Direktifin ekinde yer alan aĢağıdaki coğrafi detaylara iliĢkin metaverileri, direktifin yayın 

tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde hazırlayacaklardır: Coğrafi Referans sistemleri, Coğrafi 

Grid sistemleri, Coğrafi Yer Ġsimleri, Ġdari Birimler, UlaĢım ağları, Hidroğrafya, Koruma 

altına alınmıĢ alanlar, 2. Direktifin ekinde yer alan aĢağıdaki coğrafi detaylara iliĢkin 

metaverileri, direktifin yayın tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde hazırlayacaklardır: Sayısal 

Arazi Yükseklik Veriler, adres verileri, kadastro ve tapu bilgileri, arazi örtüsü, orto-

görüntüler. Ġstatistik verileri (nüfus, vb.), binalar, toprak, jeoloji, arazi kullanımı, insan sağlığı 

ve güvenliği, kamu hizmeti tesisleri (hastane, okul, atık su tesisleri, vb.), endüstri tesisleri, 

tarım tesisleri, demografi, doğal afet bölgeler, meteorolojik detaylar, oĢinografik detaylar, 

habitat bölgeleri, endemik (species) bitki ve hayvanların yaĢadığı bölgeler. 

3. Kamu yararına kullanılan tüm coğrafi bilgilerin kullanımına iliĢkin engeller kaldırılacaktır. 

4. Coğrafi veri altyapılarını oluĢturacaklar ve bu altyapılarını Avrupa Birliği Coğrafi Veri 

altyapısı ile entegre edeceklerdir. 

5. Coğrafi Verilerini ve metaverilerini sunacakları Web-Portalları kuracaklar ve bu portalları 

Avrupa Birliği Coğrafi Web Portalı ile entegre edeceklerdir. 

6. Ulusal düzeyde Coğrafi Bilgi faaliyetlerini koordine edecek yapı (kurul) oluĢturacaklar ve 

Avrupa düzeyinde kurulacak Coğrafi Veri Koordinasyon Yapısı (Kurulu) ile entegre 

edeceklerdir. 

7. Metaverileri sunulması ve coğrafi verilerin görüntülenmesi, büyütülüp küçültülmesi, 

kaydırılması, farklı veri setlerinin birlikte lejant ile görüntülenmesi hizmetlerini WEB 

üzerinden ve ücretsiz olarak sağlayacaklardır. 

8. Coğrafi verileri indirilmesi, farklı format ve referans sistemlerine dönüĢtürülmesi 

hizmetleri, e-Ticaret yolu ile yapılacaktır. 

9. Kamu (halka hizmeti) veren kurumlar arası coğrafi veri mübadelesi için gerekli önlemleri 

alacaklardır. 

10. Direktif konusunda yetkili bir kamusal otorite (kurul, kuruluĢ, kurum) atayacaklardır. 

11. Direktifin uygulanması konusunda Avrupa Komisyonuna yazılı rapor vereceklerdir. 

12.Direktif ile ilgili ulusal yasal düzenlemeleri yapacaklardır.  

Ayrıntıları belirlenen Direktif‟in uygulanması esnasında üye ülkelerin aynı 

standartlarda çalıĢabilmeleri için aĢağıda belirlenen alanlarda INSPIRE Uygulama Kuralları ( 

INSPIRE Implementing Rules ) oluĢturulmuĢtur : 

Metaveri 

Veri Özellikleri 
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Ağ Servisleri 

Veri ve Hizmet Paylaşımı 

Ölçme ve Raporlama 

Belirtilen uygulama kuralları oluĢturulurken komisyon regülasyonları baz alınmıĢtır. Söz 

konusu regülasyonlar düzenlenirken üye ülke temsilcilerinin katılımı esas alınmıĢtır. 

INSPIRE Yönergesi kapsamında tanımlanan 34 veri grubuna ait Uygulama Kuralları 

belirlenecek, üye devletler tarafından üretilecek ve kıtasal düzeyde veri değiĢimine uygun 

hale getirilecektir. Metaveri, Veri Standartları, Elektronik Ağ Servisleri, Veri ve Servis 

PaylaĢımı, Ġzleme ve Raporlama paylaĢımı vb. bileĢenlerin oluĢturulmasına yönelik 

standartlar üretilmektedir. INSPIRE Coğrafi veri grupları için hazırlanacak her bir veri 

standardı ve uygulama Ģemalarının üretilmesinde aĢağıdaki uygulama kuralları 

kullanılmaktadır; 

* DS-D2.3 INSPIRE Veri Gruplarının Tanım ve Kapsamı: INSPIRE Yönergesi EK-I-II ve 

III.‟de belirtilen 34 veri grubunun tanımı, detaylı açıklaması ve kapsamı hakkında bilgi 

vermektedir. 

* DS-D2.5 Jenerik Kavramsal Model: INSPIRE veri grupları için kavramsal model 

bileĢenlerini tanımlamaktadır. Bu bileĢenler; farklı düzeylerdeki Coğrafi nesnelerin konumsal 

ve zamansal temsili, iliĢkileri, tek/benzersiz nesne tanımlayıcısı, kısıtlayıcılar, geometri, 

topoloji vb. referans bilgileri içerir. 

* DS-D2.6 Veri Standardı GeliĢtirme Metodolojisi: INSPIRE veri gruplarının birbirine 

uyumluluğunu sağlayacak Coğrafi veri standartlarının üretilmesini metodolojik olarak ifade 

etmektedir. 

* DS-D2.7 Coğrafi Veri Kodlama Rehberi: ISO 19103.‟e göre üretilen UML uygulama 

Ģemalarını GML ortamında veri değiĢimine olanaklı hale getirmek için standart bir kodlama 

önermektedir. 2010 yılı itibariyle INSPIRE EK-1 de tanımlanan Adres, Korunan Alanlar, 

Ġdari Birim, Kadastro Parseli, Coğrafi Grid Sistemleri, Hidrografya, UlaĢım Ağları, Koordinat 

Referans Sistemleri ve Coğrafi Ġsimler veri gruplarına ait Uygulama ġemaları üretilmiĢtir. 

INSPIRE Metaveri Yönergesi ve ilgili uygulama standartları belirlenmiĢtir. Elektronik Ağ 

Servisler ve Veri PaylaĢımı‟na yönelik esaslar belirlenmiĢ ve çalıĢmalar sürdürülmektedir 

(Aydınoğlu 2010) 
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1.2.4. Open Geospatial Consortium (OGC) 

OGC 25 Eylül 1994 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ilk Yönetim 

Kurulunda sekiz kurucu üye ile kurulmuĢtur. CAST, California Üniversitesi Çevre Tasarımı 

AraĢtırma Merkezi -  Berkeley, Intergraph Corporation, PCI Uzaktan Algılama, Quba, 

USACERL (United States Army Construction Engineering Research Laboratory) ve USDA 

.Toprak Bu üyeler Kamber Corporation, Arkansas Üniversitesi edildi Koruma Servisi. 

Intergraph'ın OGC ilk ticari Asli Üye olmuĢtur.. 

1994 ile 2004 yılları arasında üye sayısı 20 lerde iken devletlerin, akademik 

kurumların ve özel sektör kuruluĢlarının katılımı ile 250‟den fazla üyesi bulunan bir 

organizasyon haline gelmiĢtir. 

OGC yeni bir çok özellik geliĢtirilmesinin yanısıra küresel sosyal çalıĢmalar ve 

eğitimler ile ilgili dünya çapında bir organizasyon olmuĢtur. 2000 yılında OGC Avrupa Açık 

Jeo Konsorsiyumu (OGCE) kurdu. Ayrıca OGC-A olarak bilinen OGC Austral-Asya, 2003 

yılında kuuldu. Üçüncü olarak 2004 yılında, OGC-ÇalıĢabilirlik Enstitüsü (OGCII), araĢtırma 

topluluğunun birlikte çalıĢabilirlik hedeflerine destek veren akademik ortaklıklar oluĢturmak  

ve daha iyi tanımlanmasının sağlanması ve mekansal analiz geliĢen bilimsel çalıĢmalara 

destek sağlamak için kuruldu.(URL06) 

OGC, ISO/TC211 komitesi ile paralel çalıĢmalar yürütmekte ve hazırlanan 

standartlarla daha uygulanabilir çözümler sunmaktadır. CBS endüstri birliği olarak kabul 

edilen OGC, Coğrafi bilgi teknolojilerinin birlikte çalıĢabilirliğini sağlamak ve iyileĢtirmek 

için çalıĢan üye kuruluĢ ve Ģirketlerden oluĢmaktadır. OGC.‟nin vizyonu, Coğrafi bilgi 

kullanan ya da ihtiyaç duyan herkesin yararlanabildiği bir ağ, uygulama veya platformun 

oluĢmasını sağlamaktır. Misyonu ise ilgili arayüz ve teknik standartların tüm kullanıcılara 

açık hale getirilmesidir. Coğrafi ĠĢaretleme Dili (GML-Geography Markup Language); OGC 

tarafından geliĢtirilen, XML Ģema tanımına göre Coğrafi varlıkların geometri ve öznitelik 

bilgilerinin modellenmesi, depolanması ve iletilmesini sağlayan bir dildir. GML, ayrıca ISO 

191XX serisini standartları temel almaktadır. GML3.0.‟de Coğrafi varlıklar; 2 ve 3 boyutlu 

geometriler, öznitelikleri ve koordinat referans sistemleri, topoloji, zamansal ifadeler, 

koordinat iĢlemleri, birimler, ölçüler, değerler, gözlemler, yönler gibi bölümlerde toplam 27 

adet Ģemayla tanımlanmaktadır. GML.‟in özellikleri ve kullanım amaçları ifade edilecek 

olursa; 
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* Coğrafi nesnelerin ve uygulama Ģemalarının tanımlamasında yazılım/donanım bağımsız 

açık kaynak kodlu yaklaĢım sağlamak, 

* Farklı sistemler arası Coğrafi verilerin birlikte çalıĢabilirliğini sağlamak, 

* Farklı kullanıcılara yönelik uygulama Ģemalarının tanımlanmasını desteklemek, 

* Elektronik iletiĢim ağı ve internette, verilerin depolanması ve iletilmesini kolaylaĢtırmak, 

* Coğrafi veri tanımlamasından analiz yapmaya kadar tüm Coğrafi iĢlemlerin geniĢ bir 

kısmını destekleyebilecek kadar yeterli esneklikte olmak, 

* Coğrafi varlıklara ait geometrik ve özellik bilgilerinin birlikte yönetilmesini sağlamak 

Ģeklinde sıralanabilir. 

Coğrafi nesnelere ait uygulama Ģemaları Tekil Modelleme Dili (UML-Unified Modelling 

Language) sınıf diyagramları ile oluĢturulduktan sonra GML uygulama Ģemaları 

hazırlanabilir. (Aydınoğlu 2010) 

1.2.4.1. OGC Servisleri 

OGC standartları arabirim veya kodlamaları detaylandıran teknik belgelerdir. Yazılım 

geliĢtiriciler bu belgeleri ürün ve hizmetlerini içine açık ara yüzler ve kodlamaları yapmak 

için kullanırlar. Bu standartlara Open Geospatial Consortium‟un ana ürünleridir ve belirli 

birlikte çalıĢılabilirlik özelliklerini iĢaret etmek için üyeler tarafından geliĢtirilmiĢtir. (Billur 

Mutlu 2011) 

1.2.4.1.1. OGC Simple Features 

Basit detaylar (Simple features), konumsal ve konumsal olmayan bilgileri içeren 

detaylardır. Konumsal bilgi, detayın geometrik (nokta, çizgi, alan) bilgisidir. Geometri x,y 

den oluĢur, 2 boyutludur. Geometriyi oluĢturan verteksler arasında lineer enterpolasyon 

uygulanır. Konumsal olmayan bilgiler, iliĢkisel veri tabanında tutulan sözel bilgilerdir, bunlar 

bir ID ile konumsal verilere bağlanırlar. (Billur Mutlu 2011) 

1.2.4.1.2. Web Feature Service (OGC WFS) 
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Sunucularda farklı formatlarda tutulan vektör verileri, istemciye GML (Geography 

Markup Language) formatında göndermeyi sağlayan servistir. Vektör veriye eriĢme, veri 

sorgulama, basit mekânsal analizler özelliklerini içerir. 

 Ġstenen özellik; bir kullanıcının birden fazla WFS‟deki GML (Geography Markup 

Language) yapısında sunulan veriye eriĢebilme özelliğidir. Bu teknik spesifikasyon, coğrafi 

detaylara eriĢim uygulamaları için HTTP kullanarak bir ara yüz tanımlar. Bu ara yüz 

aracılığılıyla web kullanıcısı veya web servisi harklı kaynaklardan WFS teknik özelliklerine 

uygun olarak sunulan (yani GML yapısında) coğrafi detay bilgilerine eriĢebilir, sorgulayabilir. 

BaĢlıca WFS uygulaması “Konumsal veya konumsal olmayan kriterlere göre detayın 

Sorgulaması”dır. Coğrafi detay oluĢturma, editleme, silme gibi iĢlemler içim bakınız 1.2.4.1.7 

WFS-T. (Billur Mutlu 2011) 

1.2.4.1.3. Web Map Service (OGC WMS) 

Harita istekleri ve görselleĢtirmelerini HTTP yoluyla yapmaya yarayan, sonuçları 

istemciye raster formatlarda (jpeg, png…) gönderebilen servistir. Ġstenen özellik; 

Koordinatlandırma ve farklı kaynaklardaki görüntüleri üst üste bindirme özelliklerinin 

desteklenmesidir. 

WMS özelliği sayesinde, her kullanıcı bu özellikte uygulama yapan tüm sunuculardaki 

haritalara eriĢebilir, bunları asetat gibi üst üste bindirebilir, haritanın coğrafi bilgisi 

sorgulanabilir 

Bu amaçla üç servisin sağlanması istenmektedir; 

 Ġsteğin alınması ve isteğe karĢılık birtakım detay veya resmin harita olarak sunulması 

(GetMap)  

 Haritadaki bir detaya ait isteğin alınması ve bu isteğe karĢılık gelen bilginin sağlanması 

(GetFeatureInfo).  

 Bir sunucunun harita sunma yeteneklerine ait isteğin alınması ve isteğin karĢılanması 

(GetCapabilities) (Billur Mutlu 2011) 

1.2.4.1.4. Web Processesing Service (WPS) 

Ġlk çıkıĢında adı Geoprocessing Service‟dir. WPS uç kullanıcılara network üzerinde her türlü 

GIS fonksiyonlarını kullanma imkânı sağlar. Bu servis hem vektör, hem raster data üzerinde 
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iĢlem yapmak için kullanılır.  Kısacası WPS, konumsal veriler üzerinde ön tanımlı tüm 

hesaplamaları yapabilmeyi sağlar. (Billur Mutlu 2011) 

1.2.4.1.5. Catalogue Service for Web (OGC CS-W) 

Katalog Servisi, mekânsal veri altyapılarında; mekânsal verileri arama, bulma ve eriĢim gibi 

iĢlemleri metaveri üzerinden yapmaya yarayan servistir.  

Metaveri, genellikle bir katalog içerisinde tutulur ve katalog ara yüzleri yoluyla servis ve 

uygulamalara eriĢilerek istenen kriterlere uygun mekânsal verinin mevcut olup olmadığı, 

mevcut ise hangi kurum ve kuruluĢun veritabanında tutulduğu bilgisine ulaĢılır. (Billur Mutlu 

2011) 

1.2.4.1.6. Web Coverage Service (WCS) 

Web coverage service mevcut veriyi detaylı tanımları ile birlikte sunar. Bu verilere karĢılık 

gelen karmaĢık sorgulamalar yapılmasına olanak verir ve sadece resmedilmiĢ değil, 

yorumlanabilir ve sonuç çıkartılabilir bir veriyi orijinal semantiği ile geri gönderir. Veriler 

piksel bazlı, zamana ve mekâna göre değiĢen verilerdir. Raster, DEM, TIN, DTED, grid gibi 

yüzey ifade eden veriler için kullanılır. 

WCS sevisi, WMS ve WFS ile kıyaslanabilir;  

WMS Konumsal veriyi statik haritalar (sunucu tarafında üretilmiĢ resimler) olarak döndürür.  

WFS GML formatında vektör (nokta, çizgi, poligon) veri sağlar 

WCS imaj, sayısal yükseklik matrisi (DEM) ve diğer grid yapıdaki bozulmamıĢ, satır verisine 

eriĢim sağlar. Ġmajı orijinal formatındadır (DTED, geoTIFF, NITF gibi…) (Billur Mutlu 

2011) 

1.2.4.1.7. Web Feature Service Transactional (WFS-T) 

WFS-T için istenen özellik; bir kullanıcının GML (Geography Markup Language) yapısında 

sunulan veriye eriĢebilme ve güncelleme yapabilme özelliğidir. Bu teknik spesifikasyon, 

coğrafi detaylara eriĢim ve editleme uygulamaları için HTTP kullanarak bir ara yüz tanımlar. 

Bu ara yüz aracılığılıyla web kullanıcısı veya web servisi harklı kaynaklardan WFS-T teknik 
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özelliklerine uygun olarak sunulan (yani GML yapısında) coğrafi detay bilgilerine eriĢebilir, 

kullanabilir ve editleyebilir. 

WFS-T uygulamaları aĢağıda sunulmuĢtur: 

 Yeni bir coğrafi detay yaratılması 

 Bir coğrafi detayın silinmesi 

 Bir coğrafi detayın değiĢtirilmesi (konumsal veya konumsal olmayan) 

 Bir detayın iĢlemlere karĢı kilitlenmesi 

 Konumsal veya konumsal olmayan kriterlere göre detayın sorgulanması (Billur Mutlu 

2011) 

1.2.4.1.8. Coordinate Transformation Service (WCTS) 

Geometrik objelerin koordinatlarını bir referans sisteminden diğerine GML formatında 

çeviren web servisidir. Koordinat sistemlerinin tanımlanması ve doğru hesaplamayı 

destekleyen koordinat dönüĢüm sistemlerine eriĢim için standart bir yol sunar. Böylelikle 

mekânsal yazılım sağlayıcılarına mekânsal yazılımlar için birlikte çalıĢabilir koordinat 

dönüĢüm bileĢenleri geliĢtirme imkânı verir. Bu Ģekilde geliĢtirilen yazılımlarda veri almak 

kolaylaĢır ve kullanıcılar hangi koordinat sisteminden veri aldıklarını bilmek zorunda 

olmadan kendi sistemlerine verileri alabilirler. Eğer uygulama, tanımlı bir koordinat 

sistemindeki veriyi alamaz ise, sunucu bu koordinatları yerel koordinat sistemine dönüĢtürür. 

(Billur Mutlu 2011) 

 

Versiyon 1.0.0 

DönüĢtürülebilen Geometri Nota, Çizgi, Poligon 

Referans Sistemleri EPSG:4258, EPSG:4230, EPSG:25828, EPSG:25829, 

EPSG:25830, EPSG:25831, EPSG: 23028, EPSG: 

23029, EPSG: 23030, EPSG: 23031 

ĠĢlemler GetCapabilities, IsTransformable, Transform 

Tablo 1.4 WCTS (Coordinate Transformation Service) Bilgileri (Billur Mutlu 2011) 

 

Konumsal verinin bir koordinat referans sisteminden diğerine dönüĢtürülmesi, farklı 

kaynaklardan gelen verilerin tek uygulamada bir arada kullanılması gibi durumlarda sık 

karĢılaĢılan bir taleptir.  
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1.2.4.1.9. Web Map Tile Service (WMTS) 

Her ölçek aralığı için karolanan vektör ve raster verilerin, sunucuda disklerde imaj olarak 

saklanması ve kullanıcının sadece görüntülediği yere ait verinin, görüntülediği ölçekteki 

verisinin görüntülendiği servistir. (Billur Mutlu 2011) 

1.3. TÜRKĠYEDEKĠ ÇALIġMALAR 

1.3.1.  Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 

4 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan e-DönüĢüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem 

Planı kapsamında 47 no‟lu eylem ile “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi‟nin oluĢturulması 

için bir ön çalıĢma yapılması” kararı alınmıĢtır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‟nün 

(TKGM) önderliğinde çeĢitli kurum, kuruluĢ ve üniversitelerden oluĢan geniĢ bir katılımcı 

kitlesiyle çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ, dünyada ve ülkedeki CBS‟nin durumu irdelenerek, 

ihtiyaç ve beklentiler belirlenmiĢ ve konuyla ilgili hazırlanan ön çalıĢma raporu DPT‟ye 

sunulmuĢtur.  

2005 Uygulama Eylem Planı‟nda yer alan 36 no‟lu eylem ile “TUCBS OluĢturmaya 

Yönelik Altyapı Hazırlık ÇalıĢmalarının yapılması” planlanmıĢtır. Bu karar doğrultusunda 

devam ettirilen çalıĢmalar veri ve iĢlem kapsamı, sınıflandırma, metaveri, veri toplama, 

depolama, kalite ve paylaĢım standartları, iletiĢim ağ altyapısı ve kurumsal görev ve 

sorumlulukların belirlenmesi noktalarına yoğunlaĢmıĢtır. Bu çalıĢma, “Eylem 36 Politika ve 

Strateji Dokümanı”nın oluĢturulmasıyla sonuçlanmıĢtır.  

2006 yılında yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi ve eki eylem planında, 75 

numaralı eylem ile TKGM sorumluluğunda ülke genelinde mekânsal veri altyapısı kurma, bir 

diğer deyiĢle TUCBS altyapısı kurma çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. TUCBS Altyapısı Kurulumu 

Projesi ile doğru ve güncel coğrafi bilgiye, en güncel teknoloji ile kısa sürede eriĢimin 

sağlanması yanında karĢılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi ve 

tekrarlı veri üretiminin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıĢma için TÜRKSAT A.ġ 

görevlendirilmiĢ olup, çalıĢma “CBS Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Raporu” ile Aralık 

2010 tarihinde tamamlanmıĢtır.  

  Bu süreç genel olarak değerlendirildiğinde Eylem 47 ve 36‟da tamamen kamu kurum 

ve kuruluĢları ile özel sektör temsilcilerinin bilgi birikimleri ve araĢtırmaları TUCBS 
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paydaĢları ile paylaĢılmıĢtır. Her bir eylemin sonuç raporu bir diğerini tamamlayan nitelikte 

çok değerli raporlardır. Eylem 75‟te ise diğerlerinden farklı olarak TUCBS‟nin altyapısının 

oluĢturulması profesyonel olarak ele alındığı ve bundan sonraki çalıĢmalara referans 

olabilecek nitelikte kapsamlı bir fizibilite raporu ortaya konduğu görülmektedir. 

TUCBS de gelinen nokta itibariyle geleceğe yönelik yapılması gerekenlerin ortaya 

konması ve bunların önceliklendirilmesi, sorumlulukların atanarak icra edilmesi 

gerekmektedir. GeçmiĢte eksikliği önemli ölçüde hissedilen bir CBS Koordinatör kuruluĢun 

bugün artık CBS Genel Müdürlüğü ile tamamlanmıĢ olması hedeflere çok daha kısa sürede 

eriĢilmesi açısından önemlidir. (Mutlu 2011) 

1.3.2. Ulusal Veri DönüĢüm Formatı (UVDF) 

Ulusal Veri DeğiĢim Formatı, TAKBĠS projesi Ģartnamesindeki “yapılan hizmetlerin 

tanımları ve iliĢkilerin belirlenmesi, mevcut veritabanı sistemleri ve bu sistemlerin formatları, 

mevcut veri toplama yetenekleri, veri iletiĢim ağları ile yazılım, donanım ve personel bilgileri 

belirlenecektir. Bu doğrultuda yapılacak çalıĢmalar neticesinde, TAKBĠS‟de yer alacak 

verilerin tipleri ve veri akıĢı geliĢtirilmekte olan “1/5.000 ve Daha Büyük Ölçekli Sayısal 

Haritaların Veri DeğiĢim Formatı” dikkate alınarak OPENGIS standartları uygulanacaktır. 

YÜKLENĠCĠ, MSB. HGK‟nın mevcut kodlama katalogu ve diğer ilgili teknik düzenlemeler 

üzerinde çalıĢacak ve uygunlaĢtırarak kullanılacaktır.”maddesiyle gündeme getirilmiĢtir. 

Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği tasarısı ekinde bulunan, Bakanlıklararası Harita 

ĠĢleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu vasıtasıyla Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odasının katılımı ve koordinasyonunda yazılım firmalarının da geniĢ bir katılımıyla 

hazırlanan UVDF TKGM‟nin yaptırdığı çalıĢmalarda kullanıma baĢlanmıĢtır. (TKGM 2005) 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. UYGULAMA 

2.1. DÜNYADAKĠ ÜLKELERE AĠT GEOPORTAL WEB SAYFALARI VE 

MEKANSAL VERĠ SERVĠSLERĠ 

Dünyada ülkelerin günümüzde oluĢturulmuĢ ve kullanılan geoportal sistemleri kıtasal 

olarak  incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme sonucu aĢağıdadır. 

2.1.1. Avrupa Kıtasındaki Ülkelerdeki Geoportallar 

 Avrupa kıtasında geoportal sistemleri kurmuĢ ve kullanmakta olan; Almanya, Belçika, 

Çek Cumhuriyeti, Finladya, Fransa, Hollanda, Ġspanya Ġsveç, Ġtalya Norveç, Ġrlanda, 

Slovenya, Polonya, Ġsviçre, Sırbistan ülkelerinin geoportal web siteleri incelenmiĢtir. Genel 

olarak Avrupa kıtasında INSPIRE direktifleri doğrultusunda ülkeler çalıĢmalarını devam 

ettirmektedir. 

2.1.1.1. Almanya 

Alman Parlementosu‟nun 15 ġubat 2001 tarihli kararı uyarınca Alman Federal 

Hükümeti‟nin iĢbirliği ve kamu kurumlarının, üniversitelerin ve endüstrinin de katılımıyla 

ulusal coğrafi veri altyapısı çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

Ekim 2005'te GeoPortal.Bund yayımlanmasından beri coğrafi arama motoru 

GeoMIS.Bund, görselleĢtirme merkezden tutulan olanak sağlayan yeni bir teknik platform, 

entegre edilmiĢ farklı kamu kurumlarından veri. Bu Ģekilde, kullanıcı etkileĢimli haritalar 

üzerinde coğrafi bulundu görüntüleyebilir ve istediğiniz gibi onları birleĢtirebilirsiniz  

GeoPortal.Bund Federal Hükümet ve ProDV ġirketi (Dortmund) uzman veri 

sağlayıcıları ile BKG iĢbirliği ile geliĢtirilmiĢtir. Diğerlerinin arasında, GeoPortal.Bund 

Federal Hükümet'in ortak giriĢimi, GDI-DE kurulumu için eyaletler ve Belediye ġemsiye 

KuruluĢları modeli projeleri için platform olarak kullanılır. Bu geniĢ bazda iĢbirliği sayesinde 



38 

 

gereksinimi "Bazı herkes için" ilkesine uygun olarak, hayal gücüyle projeleri çalıĢan e-Devlet 

projeleri ile yanı sıra GDI eyaletlerin giriĢimler ve belediyeler ile uyumlu olması 

karĢılanmaktadır .  

ġimdilerde diğer iĢlevleri coğrafi bir harita görüntüsü olarak sadece 

görüntülenebilmekte, aynı zamanda da kullanıcının kendisi tarafından iĢlenmiĢ ve sipariĢ bir 

WebGIS aracılığıyla takip edeceklerdir.Geoportalde WMS servisi sağlanmaktadır (URL07) 

 

 

ġekil 2.1Almanya Geoportal  web sitesi 
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2.1.1.2. Belçika 

Belçika‟da SDI geliĢimi daha çok Flanders, Wallonia ve Brüksel gibi bölgesel coğrafi 

veri altyapısı çalıĢmalarının etkinliği ile ön plana çıkmıĢtır. INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟ne uyum 

sürecinde iç yasal altyapı ve mevzuatların düzenlenmesi çalıĢmaları, proje katılımcıları 

arasındaki dialoğu arttırmıĢ ve aĢağıda ismi geçen katılımcıların diğer katılımcılar arasından 

sıyrılmasına sebep olmuĢtur. Bunlar; Ulusal ĠletiĢim Noktası – Flemish Bölgesi Ulusal Sözcü 

– Walloon Bölgesi ve Ulusal Forum – Eyalet Seviyesi Ģeklindedir. Geoportalde WMS servisi 

sağlanmaktadır. (URL08)  

 

 

 

ġekil 2.2 Belçika Flanders bölgesi Geoportal Web Sitesi 
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2.1.1.3. Çek Cumhuriyeti 

Çek Cumhuriyeti'nde ilk Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı oluĢturulması projesine 1999 

yılında baĢlanılmasıyla beraber, proje sürecinde 2001 yılında büyük ölçekli kamu kurumları 

ve özel sektör temsilcileri de projeye dahil edilmiĢlerdir. Nemoforum tarafından koordine 

edilen bu ilk projede, bir kadastro ve CBS kullanıcı forumu oluĢturulmuĢ olup buna ek olarak 

da Coğrafi Bilgi Altyapısı bileĢenlerinden beĢ temel baĢlık olan yasal altyapı, referans veri, 

metaveri, eriĢim servisleri ve standartlar değerlendirilmiĢtir. 

Coğrafi Bilgi Altyapısı'nın geliĢtirilmesinde baĢ rolü oynayan Çek Coğrafi Bilgi 

Kurumu bu alandaki farkındalığın arttırılması ve tematik çalıĢma gruplarının 

oluĢturulmasında önemli bir rol üstlenmiĢtir. INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟nin Çek Cumhuriyeti'ne 

uyarlanması Çevre Bakanlığı ve Ġç ĠĢleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde gerçekleĢtirilerek, 

E-Devlet politikalarının Çek Ölçüm, Harita ve Kadastro Ofisi'nin katkılarıyla oluĢturulması 

sağlanmıĢtır. Çevre Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı halen ulusal yasal altyapının INSPIRE 

Direktifi'ne uyarlanması üzerine çalıĢmalarını sürdürüken, 2006 yılında Çek Çevre Bilgi 

Ajansı INSPIRE'ın ülke genelinde uygulanmasından sorumlu kılınmıĢtır. OluĢturulan 

Geoportalde WMS servisi WFS servisi sunulmaktadır. (URL09) 

 

 

ġekil 2.3Çek Cumhuriyeti Geoportal web sitesi 
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2.1.1.4. Finlandiya 

21 Temmuz 2001 yılında Fin hükümeti, Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi'nin 

oluĢturulması amacıyla bir konsey toplanması kararını almıĢtır. Konsey, ulusal ve 

ulusalararası coğrafi bilgi ihtiyacını da göz önüne alarak sektörler arası bir coğrafi bilgi 

altyapısı geliĢtirilmesi ile ilgili stratejik kararlar vermek üzere faaliyetlerini 2003 yılına kadar 

sürdürdü. 2003 yılında hazırlanan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi, Devlet Bilgi Toplumu 

Programı'nın amaçları arasına eklendi. Geoportalde WMS servisi sağlanmaktadır. (URL10) 

 

 

 

 

ġekil 2.4Finlandiya Geoportal web sitesi 
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2.1.1.5. Fransa 

Fransa'da Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı çalıĢmaları kapsamında atılan iki önemli adım ön 

plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Fransa Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından 

topografya, kadastral veriler, siyasal sınırlar, posta adresleri ve ortofoto görüntüleri kapsayan 

büyük ölçekli ulusal bir referans veri çatısının oluĢturulmasıdır. Ġkinci olarak, e-devlet'e geçiĢ 

kapsamında oluĢturulan aksiyon planında öngörülen ve 2006 yılında yılında hizmete açılan 

Fransız ulusal geoportalidir.Fransa Ulusal Coğrafya Enstitüsü ve Fransa Ulusal Jeoloji Ofisi 

ise harita servislerinin oluĢturulması ve ortofoto görüntülerin düzenlenmesinden sorumlu 

tutulmuĢlardır. 

Proje süresince rol alan diğer önemli aktörler arasında bakanlıklararası iletiĢimin arttırılması 

amacıyla kurulan ve belli baĢlı kamu kurumları ile coğrafi bilgi ile iliĢkili tüm ajansların 

katılımının sağlandığı Fransa Ulusal Coğrafya Konseyi ile kamu ve özel sektör tarafından 

gerçekleĢtirilen coğrafi veri üretimi aktivitelerini koordine eden Fransız Coğrafi Bilgi 

Kurumu (AFIGéO ) yer almaktadır. Geportalde WMS servisi kullanılmaktadır. (URL11) 

 

 

ġekil 2.5 Fransa Geoprtal Web Sitesi 
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2.1.1.6. Hollanda 

Coğrafi bilgi farkındalığının arttırılması amacıyla, Hollanda Emlak, Coğrafi Planlama 

ve Çevre Bakanlığı‟nın koordine ettiği birçok faaliyet ve projelerle bu alanda önemli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu faaliyetlerin baĢında Coğrafi Bilgi Alanı projesi gelmektedir. Proje 

kapsamında coğrafi bilgi ve buna dayalı hizmetler ile ilgili kullanıcı deneyiminin arttırılması 

amaçlanmıĢtır. Coğrafi Bilgi Alanı projesinin baĢarıyla tamamlanması ülke genelinde diğer 

birçok projenin de baĢlatılmasına olanak tanımıĢtır. OluĢturulan Geoportalde  WMS, WIS ve 

CSW servisleri kullanıma sunulmuĢtur. (URL12) 

 

 

 

ġekil 2.6Hollanda Geoportal Web Sitesi 
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2.1.1.7. Ġspanya 

INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟nin yayınlanmasını takiben 2002 yılında Ġspanya Yüksek Coğrafya 

Konseyi‟nin Kalıcı Komitesi IDEE isimli bir proje oluĢturmuĢtur . IDEE nin kurulumu bir 

manada ülke genelindeki Coğrafi Veri Altyapısı çalıĢmalarını baĢlatmıĢ sayılmaktadır. 

IDEE‟nin temel fonksiyonu lokal, bölgesel ve ulusal kapsamda gerçekleĢtirilecek Coğrafi 

Veri Altyapısı uygulamalarını gerçekleĢtirmek ve bu uygulamalar arasındaki uyumu 

sağlamaktır. Geoportalde WMS, WFS, WCS, WPS, CSW, WTCS, WMTS servisleri 

sunulmaktadır. (URL13) 

 

 

 

 

ġekil 2.7 Ġspanya Geoportal web sitesi 
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2.1.1.8. Ġsveç 

Ġsveç hükümeti Coğrafi Bilgi ile iliĢkili tüm aktiviteler için Ġsveç Ulusal Harita ve Ölçüm 

KuruluĢu‟nu koordinatör kuruluĢ olarak görevlendirmĢtir. Söz konusu aktiviteler içerisinde 

Coğrafi Bilgi'nin üretimi, bir araya getirilmesi, geliĢtirilmesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi 

Stratejisi'nin  belirlenmesi yer almaktadır.Konu ile ilgili çalıĢmalar Ġsveç Coğrafi Bilgi 

Yönetim Kurulu ve çalıĢma sonuçlarından etkilenebilecek tüm kamu kurumlarının 

temsilcileriyle Ġsveç Yerel Yönetimler Birliği'nin de katılımı sağlanarak 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Bu çalıĢmaların temel gayesi INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟nin getirdiği gereksinimlerin baĢarıyla 

karĢılanması ve Ġsveç'in bu anlamdaki uluslararası ihtiyaçlarını gözetecek Ģekilde 

yönlendirilmesidir. (URL14) 

 

 

 

ġekil 2.8Ġsveç Geoportal web sitesi 
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2.1.1.9. Ġtalya 

Ġtalya‟da Coğrafi Bilgi alanındaki bölgesel çalıĢmaların birçoğu kamu yönetimi için Ġtalya 

Ulusal BiliĢim Merkezi oluĢturmuĢ olduğu yasal altyapıdan esin alarak ĢekillenmiĢtir. Bu 

Ģekillenmenin ana ekseninde ise kadastral sistemin sayısallaĢtırılması ve merkezi, bölgesel ve 

yerel yönetimlerin ulusal topografik veritabanı oluĢturma konusundaki çabaları yer 

almaktadır. Geoportalde WMS,VWFS, WCS, WPS, CSW, WTCS ve WMTS  servisleri 

kullanılmıĢtır. (URL15) 

 

 

 

 

 

ġekil 2.9 Ġtalya Geoportal web sitesi 
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2.1.1.10. Norveç 

Norveç, Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı çalıĢmaları kapsamında gerekli çalıĢmaları 

tamamlayarak baĢarıya ulaĢmıĢ Avrupa ülkeleri arasındadır. Ülkenin resmi coğrafi portali 

olan GeoNorge'un oluĢturulması ve çalıĢtırılmasının temelinde olan "Norway Digital" isimli 

ulusal proje yer almaktadır. Norway Digital projesi kapsamında 100 den fazla harita servisi, 

bir geoportal ve çeĢitli metaveri ve veri indirme servisleri hizmete sunulmuĢtur. Tüm bu 

hizmetler INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟ne uyumlu bir uygulamayla gerçekleĢtirilmektedir. 

Geoportalde WMS servisi sunulmaktadır. (URL16) 

 

 

ġekil 2.10Norveç Geoprtal web sitesi 
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2.1.1.11.  Ġrlanda 

Ġngiltere'de coğrafi veri yönetimi anlayıĢındaki değiĢiklik 1987'de yayınlanan Chorley 

raporuyla baĢlamıĢtır. Rapordaki temel tavsiyeler, topografik haritaların sayısallaĢtırılması, 

veri ulaĢılabilirliğinin arttırılması ve kamunun tüm bu amaçlar doğrultusunda 

gerçekleĢtirilecek faaliyetlerdeki fonksiyonunun önemidir. 2005 yılına gelindiğinde ise 

Ġrlanda BaĢbakanlığı tarafından düzenlenen Coğrafi Bilgi Panel'inde coğrafi bilginin daha 

etkin ve sistematik kullanımının arttırılmasını amaçlayan orta ve uzun vadeli planlar 

tartıĢılmıĢtır. Kısa zaman sonra Coğrafi Bilgi Panel'inin odak noktası olan mekana dayalı bilgi 

yönetimi konusunda bir strateji planının hazırlanması tamamlanarak "Yer Önemlidir:BirleĢik 

Krallık için Mekan Stratejisi" baĢlıklı strateji planı 25 Kasım 2008 tarihinde yayınlanmıĢtır. 

Planda, baĢkanlığını Çevre,Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın yürüteceği bir coğrafi konsey'in 

kurulması ve INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟ne uyum sürecinde gerekli iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

öngörülmüĢtür. Geoportalde WMS servisi sağlanmaktadır (URL17) 

 

 

ġekil 2.11 Ġrlanda Geoportal web sitesi 
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2.1.1.12. Slovenya 

Slovenya‟da Coğrafi Veri Altyapısı , merkezi ve kapsamlı bir yukarıdan-aĢağıya hiyerarĢi 

anlayıĢı ile kurulmuĢtur. Slovenya Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kurulmasına iliĢkin açık bir 

kanun bulunmamakla birlikte, Çevre ve Planlama Bakanlığı altında bulunan Slovenya Ölçüm 

ve Harita Kurumu fiilen coğrafi veri altyapısı çalıĢmalarını yürütme görevini üstlenmiĢtir. 

Coğrafi Veri Altyapısı çalıĢmalarını yürütmek için Slovenya Ölçüm ve Harita Kurumu 

bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Merkezi kurulmuĢtur. Slovenya Ölçüm ve Harita Kurumu'2009 

yılında INSPIRE DĠREKTĠFĠ‟ni uygulama görevi verilmiĢtir. Geoportalde WMS servisi 

sunulmaktadır..(URL18) 

 

 

 

 

 

ġekil 2.12 Slovenya Geoportal web sitesi 
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2.1.1.13. Polonya 

Proje ile birlikte iĢbirliği ve hizmetleri sağlayarak, Ulusal Mekansal Veri Altyapısı düğümleri 

bir altyapı oluĢturur; aramaya, verileri analiz etmeye ve verilerine eriĢimi sağlar. Geoportal 

kullanıcılarının talep ettikleri mekansal bilgi eriĢim imkanı sağlarken, EC Direktifi INSPIRE 

düzenlemelerine uyumlu bir Internet tabanlı bir portal  geliĢtirilen çözüm açısından önemli 

gerekliliklerden biri olan iĢbirliği yeteneği  bir anlam çalıĢabilirliğini sağlamak için ne olursa 

olsun sisteme düğümleri, donanım veya yazılım platformu altyapı bileĢenlerinin  

uygulanmasında uluslararası (ISO, OGC) ve ulusal standartlara (PKN) kullanılmıĢtır. 

Polonya Ulusal Mekansal Veri Altyapısı bileĢenleri üç aĢamada çalıĢır: merkez, taĢra 

(Voyvodalığında) ve ilçe.Topografik veri tabanları il düzeyinde, toprakların ve bina kayıt veri 

tabanları , ilçe düzeyinde depolanmaktadır. Geoportal hem yönlendirme Ģeklinde mekansal 

bilgi eriĢimi sağlar hem de dıĢ veri (sistemine kayıtlı herhangi bir mekansal veri hizmetleri) 

veri kaynak gösteren veri eriĢim noktası olarak ulaĢılmasını sağlamaktadır. Geoportalde 

WMS, WCS, CSW servisleri sağlanmaktadır. (URL19) 

 

ġekil 2.13 Polonya Geoportal web servisi 
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2.1.1.14. Sırbistan 

Sırbistan Cumhuriyet Jeodezi Kurumu, Norveç Haritalama ve Kadastro Kurumu 

Statens Kartverk desteği ile Avrupa giriĢimleri ve eğilimleri ile uyumlu Sırbistan'da konumsal 

veri altyapısı kurmak için ilk etkinliğini Sırp-Norveç RGA-SK EĢleĢtirme Projesi dahilinde 

iĢbirliği ile, günümüze kadar tamamlamıĢtır. 

Devlet araĢtırma ve kadastro Kanunu INSPIRE Direktifi de belirli yönetmelikler Kanunun 

dahil edilmiĢtir ve Sırbistan NSDI kurulması için yasal bir dayanak sağlayan bir bölüm 

içermektedir. Devlet araĢtırma ve kadastro Kanunu 2009 yılı Eylül ayında yürürlüğe girmiĢtir. 

Devlet Jeodezi Kurumu NSDI dönemi 2009-2012 Sırbistan'da kurulması için bir taslak strateji 

yapmıĢ ve Sırp meta profili INSPIRE Uygulama Usul ve ISO standartlarına göre  

tanımlanmıĢtır.Verilerin Toplanması ve muhafazası amacıyla, Sırp profilini destekleyen bir 

meta editör yapma çalıĢmaları devam etmektedir.Geoportalde WMS ve WFS servisleri  

sağlanmaktadır. (URL20) 

 

ġekil 2.14 Sırbistan Geoportal web sitesi 
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2.1.2. Asya Kıtasındaki Ülkelerdeki Geoportallar 

2.1.2.1. Japonya 

1994 Amerikan NSDI kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar da örnek alınarak veri 

altlığının oluĢturulması çalıĢmaları hız kazanmıĢtır.  

NSDI kapsamında yürütülen tüm bu çalıĢmalar devam ederken, 2007 yılına 

gelindiğinde “Mekansal Bilginin Kullanılması ve Yönetilmesi ile Ġlgili Yasa”nın yürürlüğe 

girmesiyle Japon Jeodezi Entitüsü de mekansal veri üreten ve kullanan tüm uygulamalarda 

tümden bir değiĢikliğe giderek ulusal bazda bir reorganizasyonun baĢlangıcını yapmıĢ oldu. 

Söz konusu yasanın amacı, finansal ve organizasyonel sorunların sağlanacak yasal altlık ile 

çözülerek ulusal kamu ajanslarının, yerel hükümetlerin ve özel sektörün mekansal veri 

iĢletilmesinde daha aktif bir rol alarak bilgi toplumuna geçiĢte önemli bir aĢama katetmekti. 

Bu kapsamda veri üretim ve dağıtımının gerektirdiği altyapının yanısıra gerekli insan 

kaynağının da yetiĢtirilmesi öngörülmüĢtü. Bu süreç içerisinde Yasa ile beraber çerçevesi 

tanımlanan Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kurulumu projesi de yasal bir zemine yerleĢmiĢ oldu 

ve 2003 yılında tamamlanarak “Digital Japan” isimli portal projesiyle yayına açıldı. 

Geoprtalde WMS servisi sağlanmaktadır. (URL21) 

 

 

ġekil 2.15 Japonya Geoportal web sitesi 
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2.1.2.2. Malezya 

Malezya‟da SDI çalıĢmaları 1994/1995 yıllarında baĢlamıĢtır. Ġmar Bakanlağı ( MLCD ) 

tarafından bir fizibilite çalıĢması baĢlatılmıĢtır. 1997 yılında National Infrastructure for Yer 

Bilgi Sistemi ( NaLIS ) altında yayınlanan bir genelge ile SDI çalıĢmaları resmilik 

kazanmıĢtır. Coğrafi veri altyapısı çalıĢmalarını koordine etmek ve ilerletmek görevi 2002‟de 

kurulan Malezya Coğrafi Veri Altyapısı Merkezi ( MaCGDI )‟ne verilmiĢtir. 

Malezya‟da coğrafi veri altyapısı çalıĢmaları MyGDI adı altında sürdürülmektedir. Birçok 

federal idare, devlet kurumu ve yerel yönetim MyGDI içinde bulunmaktadır. Geoportalde 

WMS servisi sağlanmaktadır (URL22) 

 

 

 

 

ġekil 2.16 Malezya Geoportal Web sitesi 
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2.1.2.3. Tayland 

Tayland Coğrafi Bilgi Altyapısı Fizibilite ÇalıĢmaları, Coğrafi Bilgi ve Uzay Teknolojileri 

GeliĢtirme Ajansı ( GISTDA ) tarafından BirleĢik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı ( 

USTDA ) desteğiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu fizibilite çalıĢması ESRI ve Coğrafi 

Planlama Ortaklığı ( GPC Inc. ) firması tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir Bu analizlerden yola 

çıkarak yapılan çalıĢmalar neticesinde bir geoportal oluĢturulmuĢ ve ISO 19100 standartlarına 

uyumlu bir metaveri arama servisi kurulmuĢtur. (URL23) 

 

 

 

ġekil 2.17 Tayland Geoportal web sitesi 
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2.1.2.4. Hindistan 

Hindistan‟da 30 Ekim 2000 tarihinde NRDMS birlikte NSDI Görev Gücü oluĢturulmuĢtur. 

Daha sonra 2001 yılında NSDI stratejisi kabul edilmiĢ ve NSDI Metadata Standartları-1 

sürümü yayınlanmıĢtır. Günümüzde NSDI bağlı olan 17 Nodal Ajansı NSDI geliĢimine katkı 

sunmaktadır.  

NSDI format dönüĢtürme, eriĢim ve birlikte çalıĢabilirliğini toplam sürecinde 

standardizasyon getirerek tarafından geliĢtirilen ve mekansal veri standart dijital 

koleksiyonunda muhafaza etmiĢtir. Iki aĢamasıda son zamanlarda Hindistan'ın Geo-Portal 

yayınlanan olacak meta öneminin farkındalığı artırmak için NSDI de baĢarılı bir Ģekilde 

tamamlanmıĢ ve Hindistan Geo-Portalı 22 Aralık 2008 tarihinde baĢlatılmıĢtır. 

WMS, WRS, CS-W.It SSO 128 bit Ģifreleme tabanlı güvenli iletiĢim yoluyla meta, Ürün-

katalog ve diğer hizmetler uplink nodal ajansları kolaylaĢtıracaktır: Geoportal OGC uyumlu 

Web hizmetleri içermektedir. (URL24) 

 

 

ġekil 2.18 Hindistan Geoportal web sitesi 
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2.1.3. Amerika Kıtasındaki Ülkelerdeki Geoportallar 

2.1.3.1. A.B.D. 

Ġlk çalıĢma 1997 yılında hazırlanan Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Stratejisi‟nin 

yayınlanmasıdır. Bu stratejinin devamında Federal Coğrafi Veri Komitesi ( FGDC ) 

Sekreterliği, Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı projesi çalıĢmalarının baĢlatılması ile 

görevlendirilmiĢtir.  

2005 yılından bu yana Geodata.gov haritalar, hükümet verileri ve coğrafi hizmetleri 

Geospatial One Stop için tek noktada en büyük web tabanlı eriĢimi sağlanmıĢtır. Mayıs 

2009'da baĢlatılan Data.gov, Federal Hükümet içinde 172 kurumlarından 400000 (öncelikle 

coğrafi) üzerinden veri kümelerine eriĢim sağlamaktadır. 1 Ekim 2011 günü, Geodata.gov 

Data.gov altyapısı içinde, Geo.Data.gov olarak taĢınmıĢtır. 

DeğiĢimin asıl amacı  yeni bir stratejik yön belirlemek, kamuda geribildirim sağlamak, 

maliyet verimliliği ve coğrafi verileri ve hizmetlere eriĢimi artırmaktır. Bu geribildirim Bazı 

Geodata.gov, Geospatial Platformu ve Data.gov kullanıcıları doğrudan geldi, bazı ise diğer 

yollardan bu portala ulaĢmalarına ve sisteme dahil olmalarını sağlamıĢtır. (URL25) 

 

 

ġekil 2.19 ABD Veri tabanı sitesi 
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2.1.3.2. Kanada 

Kanada‟da Ulusal Coğrafi BilgiSistemi çalıĢmaları “Geo-Connections” proje baĢlığı 

altında toplanmıĢtır. “Geo-Connections” Kanada Hükümeti tarafından toplumun coğrafi veri 

ve servislerin entegrasyonu ve paylaĢımı konusunda sosyal ve teknolojik gereksinimlerin 

karĢılanması amacıyla baĢlatılmıĢtır.  

Projenin ikinci aĢamasında ; karar verici ve kullanıcı konumundaki katılımcıların 

hizmetine 93 yeni portal ve hizmet sunulmuş, 121 proje sonucu oluşturulan veri setleri 

CGDI kapsamında kullanıma sunulmuş ve 42 eyalet ve bölgesel yönetim bünyesinde 

CGDI’a entegre olabilmek amacıyla projeler başlatılmıştır. (URL26) 

 

Şekil 2.20 Kanada Geoprtal web sitesi 
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2.1.3.3.  Küba 

1999‟dan bu yana Ulusal Hidrografya ve Geodezi Servisi ( SHGC ) ve Ulusal Bilgi 

Ofisi  Küba Coğrafi Veri Altyapısı‟nın oluĢturulması için baĢlatılan ulusal projeyi 

yürütmektedirler. IDERC adı verilen projenin ilk adımı Kapasite OluĢturma AĢaması  

kapsamında 2001 ve 2003 yılları arasında; SDI oluĢturulabilmesi için ulusal ve uluslararası 

alanda konusunda uzman öğretim görevlilerinin katılımıyla seminer, çalıĢtay ve eğitim 

programları düzenlenmesi, kurumlar arası iliĢkilerin istenilen düzeye gelmesi amacıyla ilk 

adım olarak hiyerarĢik iliĢkiler baĢlatılması, Bazı OGC standartlarının uygulandığı kavramsal 

ispat çalıĢmaları gerçekleĢtirilmesi ve IDERC‟e yasal altlık oluĢturabilmek adına ilk adımlar 

atılması çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2004 yılında Ulusal Coğrafi Portal açılmıĢ, Ulusal Coğrafi Portal‟in temel gayesi 

internet aracılığıyla IDERC kapsamında belirlenen tüm coğrafi bilginin yine belirlenen 

stratejiler doğrultusunda paylaĢılmıĢtır. IDERCde yayınlanan servisler; metaveri yayını, 

metaveri arama, XSLT formatında metaveri görselleĢtirilmesi ve servisler aracılığıyla harita 

sunumudur Geoportalde WMS ve WFS servisi sağlanmaktadır (URL27) 

 

ġekil 2.21Küba Geoportal Web sitesi 
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2.1.3.4. Meksika 

ġubat 2003 yılında Meksika Ulusal Ġstatistik, Coğrafya ve BiliĢim Enstitüsü ( INEGI ) 

tarafından organize edilen Ulusal Coğrafya 2003 Fuarı‟nda gündem baĢlığı olarak belirlenen 

ulusal bir coğrafi bilgi altyapısı kurulması fikri, gerek üreticiler gerekse kullanıcılar 

arasındaki iletiĢimi kolaylaĢtıracağı ve paylaĢımın önündeki engelleri kaldıracağı 

düĢüncesiyle büyük destek gördü. 

O tarihten bu yana olgunlaĢan fikir, 15 Temmuz 2008 yılında yürürlüğe giren Ġstatistik ve 

Coğrafi Bilgi Kanunu‟nun kapsamına dahil edilmesiyle yasal bir altyapı kazandı. Bu yasal 

dayanağın da açmıĢ olduğu vizyonla Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ( SNIEG ) projesi, INEGI 

tarafından resmen baĢlatılmıĢ oldu. SNIEG‟in baĢlatılmasıyla beraber Ulusal Coğrafi Bilgi 

Altyapısı ( Yerel dilde IDEMEX ) sisteminin kurulum çalıĢmaları da hayat bulmuĢ oldu. 

Geoportalde WMS servisi sağlanmaktadır. (URL28) 

 

ġekil 2.22 Meksika Geoportal Web Siitesi 

  



60 

 

2.1.3.5. ġili 

ġili‟de Coğrafi Veri Altyapısı çalıĢmaları Ulusal Yer Bilgi Koordinasyonu Sistemi ( 

SNIT ) adı altında yürütülmektedir. Projenin yasal dayanağı 25 Eylül 2001 yılında alınan 

BaĢkanlık Yönergesi olarak görülmektedir. SNIT projesinin temel gayesi coğrafi verinin 

taraflar arasında dolaĢımının kolaylaĢtırılması,basitleĢtirilmesi ve daha etkin bir hale 

getirilmesidir. Bu amaçla SNIT baĢlangıcı kamu kurum ve kuruluĢları arasında geniĢ çaplı bir 

kapasite analizi çalıĢmasıyla verilmiĢtir. Analizlerin ardından proje katılımcılarına gerekli 

bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla bir internet sitesi oluĢturulmuĢ ve proje fiili olarak 

baĢlatılmıĢtır. 

Proje bakanlıklar seviyesinde bir komite tarafından yönetilmektedir. SNIT Teknik 

Sekreterliği bu komiteye rapor vermekle ve çalıĢma gruplarının görevlerini yürüten Teknik 

Komite uzmanlarının fonksiyonlarını kolaylaĢtırmakla sorumludur. (URL29) 

 

ġekil 2.23ġili Geoportal Web Sitesi 
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2.1.4. Avusturalya Kıtasındaki Ülkelerdeki Geoportallar 

2.1.4.1. Avusturalya 

1990‟ların ortasında Avusturalya ve Yeni Zellanda Mekansal Bilgi Konseyi (ANZLIC) 

kamu ve özel sektörde birikmiĢ coğrafi bilginin hem tüm kamu kurumları arasında hem de 

özel sektör tarafından geliĢtirilmesi ve paylaĢılması için bir çözüm arayıĢına girdi. Bu arayıĢ 

bugün Avustralya‟da kurulmuĢ olan Coğrafi Veri Altyapısı ( SDI ) fikrinin doğmasına zemin 

hazırlamıĢtır. 

ANZLIC liderliğinde oluĢuturulan ve dünyanın önde gelen uygulama örneklerinden biri olan 

Avustralya Coğrafi Veri Altyapısı ( ASDI ) projesi baĢta Queensland, Tasmaina ve Victoria 

olmak üzere diğer eyaletlerde de bölgesel uygulama alanları bulmuĢtur. OluĢturulan 

Geoportalde WMS servisi sunulmaktadır (URL30) 

 

  

ġekil 2.24Avusturalya Geoportal Web Sitesi 

 

2.2. TÜRKĠYEDEKĠ ÇALIġMALAR 
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Türkiye‟deki çalıĢmalar Kurumsal olarak ve BaĢbakanlık e-devlet dönüĢüm projesi 

kapsamında devam etmekte idi. Ancak CBS genel müdürlüğünün kurulması bu alandaki 

çalıĢmaların kapsamının tekrar düzenlenmesi gerekliliğini ortay çıkarmıĢtır. 

2.2.1. Coğrafi Bilgi Sistemeleri (CBS) Genel Müdürlüğü 

CBS Genel Müdürlüğü 04.07.2011 tarih ve 27984(mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟na 

bağlı olarak kurulmuĢtur. CBS Genel Müdürlüğü; Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 

kurulmasına, kullanılmasına ve geliĢtirilmesine dair iĢ ve iĢlemleri yapmak, yaptırmak, yerel 

yönetimlerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya iliĢkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi 

sistemlerinin standartlarının belirlenmesi ve yaygın bir Ģekilde kullanılmasını teĢvik ve Ulusal 

Coğrafi Bilgi Portalı‟nı iĢletmekle görevlidir. (URL31) 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kurumların ürettikleri verilerin diğer kurum ve kurluĢlarca 

üretim maliyetinin ortadan kaldırılarak sadece telif hakkı ödenmek sureti ile kullanabilmesi 

için kurumların veriler ve verilerin metadataları hakkında bilgi sahibi olabileceği bir poratalin 

oluĢturlması temel amacı ile kurulmuĢtur. 

 

CBS Genel Müdürlüğünün yürütmekte olduğu projeler; 

• Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi: Farklı idari düzeylerde mekânsal verinin etkin 

kullanımı ve paylaĢımını sağlayan politika, ilke ve esaslar ile teknolojilerin belirlenmesi, 

elektronik iletiĢim ağları ve Coğrafi Bilgi Sistemi portalları ile etkin veri yönetimini sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

• Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi: Kent Bilgi Sistemlerinin 

standart ilke ve esaslara dayalı olarak yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

• Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Altyapısının OluĢturulması Ve Uygulama 

Yazılımlarının GeliĢtirilmesi Projesi:  Mülga Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı 

sorumluluğundaki tüm mekânsal verinin sayısal olarak üretilmesi, doğru ve güncel bir Ģekilde 

depolanması, sunulması ve paylaĢılması amacıyla “Mekânsal Veri ArĢiv Sistemi Altyapısının 

GeliĢtirilmesi Projesi” uygulamaya konmuĢ ve donanım/yazılım altyapısı kurularak söz 

konusu verilerin sunumuna baĢlanmıĢtır. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın oluĢturulması ile 

de bakanlığın sorumlu olduğu verilere yenilerinin ekleneceğinden hareketle ve Bakanlık 

hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi amaçlanmaktadır. (URL32) 
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2.2.2. Türkiye’deki Kurumlarda ÇalıĢmalar 

Türkiye‟de mekansal verileri üreten ve kullanan kurumların standartlarla ilgili 

çalıĢmalarının olup olmadığı aĢağıda Tablo 2.1. de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2.1Türkiye'deki veri üreten ve kullanan Kurumlar ve kullandıkları standartlar 

Kurum Adı Kurumda Kullanılan 

Servisler ve Standartlar 

ÇalıĢma Alanı 

AFET ve ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI 

(AFAD) 

WMS, WFS ÜLKE GENELĠ 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESĠ BÖLGE 

KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (GAP) 

UVDF BÖLGESEL 

ĠLLER BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ (ĠLBANK)  ÜLKE GENELĠ 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(TKGM) 

WMS, XML, ISO(191XX) ÜLKE GENELĠ 

DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (DMĠ) 

  

WMS, WFS, WCS, XML, 

GML, WMO, ECMWF 

ÜLKE GENELĠ 

DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSĠ) WMS WFS, XML, GML ÜLKE GENELĠ 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM)  ÜLKE GENELĠ 

BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA ANONĠM 

ġĠRKETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAġ) 

 ÜLKE GENELĠ 

ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜTĠDARESĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EĠE) 

ISO 19100 ÜLKE GENELĠ 

MADEN ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MĠGEM)  ÜLKE GENELĠ 

MADENTETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(MTA) 

WMS, XML, GML ÜLKE GENELĠ 

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (TKĠ) 

 ÜLKE GENELĠ 

ĠLLER ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(ĠLLERĠDARESĠ) 

  

WMS, WFS, XML, GML 

UVDF 

ÜLKE GENELĠ 

MĠLLĠ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MĠLE)  WMS, WFS, WCS ve XML ÜLKE GENELĠ 

HARĠTA GENEL KOMUTANLIĞI (HGK) 

  

WMS, WFS, XML 

ISO(191xx) 

ÜLKE GENELĠ 

TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(TAGEM) 

 ÜLKE GENELĠ 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞ (TRGM) WMS ÜLKE GENELĠ 

TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL WMS, CMMI, OGC ÜLKE GENELĠ 
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MÜDÜRLÜĞÜ (TÜGEM) 

DENĠZCĠLĠK MÜġTEġARLIĞI (DENĠZCĠLĠK) ISO191XX ÜLKE GENELĠ 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KGM) WMS, WFS, XML ve GML ÜLKE GENELĠ 

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ DEVLET DEMĠR 

YOLLARI (TCDD) 

WMS ve XML ÜLKE GENELĠ 

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ (AnkaraBB)  BÖLGESEL 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ (Ġstanbul BB) WMS ve XML INSPIRE BÖLGESEL 

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ (Ġzmir BB) WMS, WFS ve XML BÖLGESEL 

BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ (BURSA B. B.) WMS, WFS ve XML BÖLGESEL 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen standartlar ve servisler kurumların kendileri üretsin yada 

üretmesin ellerinde bulunan mevcut veriler ile ilgili yapılan çalıĢmaları belirtmektedir.  

Kurumlardaki vereilerin veri kalitesi bilinmemektedir.  

Ayrıca Kurumların ellerinde mevcut olan ve kullandıkları veriler ile ilgili kurum – 

mevcut ve kullanılan veri matrisi olarak Tablo 2.2, Tablo 2.3 ve Tablo 2.4 düzenlenmiĢtir. Bu 

tablolardaki verilerde kurumların ellerinde bulunan veriler ve kurumların kendi çalıĢmalarında 

kullanmak üzere ihityaç duydukları verileri göstermektedir. Mekansal verilerin veri kalitesi 

zamana ve veri üretiminde kullanılan teknolojiye ters orantılı olarak devamlı azaldığından 

kurumlar zorunlu olarak güncel verilere ihtiyaç duymaktadır. 
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Tablo 2.2 Kurum - Mevcut ve Kullanılan Veri Matrisi - 1 
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Uydu 

görüntüleri 

DüĢük 

Çöz. 
 X  X         X X   

Orta Çöz. X X  X        X X X   

Yüksek Çöz.    X       X X X X  X 

Ortofoto 1/1000   X X X X X X   X X    X 

 1/5000  X X X X X X X   X X  X  X 

Raster Harita 

1/1000–

1/10000 
   X X X     X X  X X  

1/25000-

1/100000 
   X      X X X X X X X 

1/250000–

1/1000000 
   X      X X X     

NOAA          X X       

Sayısal olarak 

çekilmiĢ veya 

sayısallaĢtırılmı

Ģ hava fotoğrafı 

 

                

MSG           X       

DTED0                  

TERRA           X       

Adres Verileri     X        X    X 

Akarsular 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X  X    X X X X X   

Arazi Örtüsü 

1/1000    X        X    X 

1/5000    X  X      X     

1/25000 X X  X        X  X   

Barajlar 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X      X X X X X   

Binalar 1/1000  X X X  X X X   X X    X 
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1/5000  X X X       X X     

1/25000    X       X X     

Coğrafi Yer 

Ġsimleri 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X       X X  X   

Demiryolları 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X      X X X X X   

Doğal Afet 

Alanları 

1/1000  X  X  X      X    X 

1/5000  X  X  X      X     

1/25000    X      X  X  X   

Enerji 

kaynakları 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X      X X X  X   

Göller ve 

Denizler 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X  X    X X X X X X  

Halihazır 

haritalar 

1/1000   X  X X           

1/5000   X  X X      X     

Ġdari bölgeler 

1/1000    X  X   X X X X    X 

1/5000    X  X   X X X X     

1/25000  X  X     X X X X  X   

Ġdari Sınırlar 

1/1000    X  X   X X X X    X 

1/5000    X  X   X X X X     

1/25000  X  X  X   X X X X  X X  

Ġmar planı 

1/1000     X X           

1/5000     X            

1/25000     X            

Ġrtifak hakları 1/1000       X X         

Jeolojik alanlar 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000 X X  X       X X  X   

Kadastro 

parselleri 

1/1000  X  X  X X X   X X    X 

1/5000  X  X  X     X X  X   

1/25000    X       X X     

Karayolları 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X  X    X X X X X   
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Maden alanları 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X       X X  X   

Orman Sınırları 

1/1000    X  X  X    X    X 

1/5000    X  X      X     

1/25000  X  X      X  X X X   

Sayısal arazi 

Yükseklik 

modeli 

SAYM,DEM, 

DTED 

1/1000   X X  X     X X   X X 

1/5000   X X  X X    X X     

1/25000 

X X  X      X X X  X   

Sayısal Arazi 

Yükseklik 

Verileri  

1/1000   X X  X     X X   X X 

1/5000   X X  X X    X X     

1/25000 X X  X      X X X  X   

Tarımsal arazi 

kullanımı 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X      X X X  X   

YerleĢim arazi 

kullanımı 

1/1000    X  X      X    X 

1/5000    X  X      X     

1/25000  X  X      X  X X X   

Yol Yapıları 

(köprüler, 

viyadükler, vb.) 

1/1000    X  X     X X    X 

1/5000    X  X     X X     

1/25000  X  X  X    X X X  X   

Arkeolojik sit 

alanları 

1/5000                 

1/25000                 

Havaalanları 
1/5000                 

1/25000  X               

KamulaĢtırma 

Planları 

1/5000                 

Mücavir alan 

sınırları 

1/10000                 

1/25000                 

Enerji nakil  

hatları 

1/25000                 

Askerî coğrafya 

verileri 

1/25000                 

1/50000                 

Yer Kontrol 

Noktaları 

1/5000                 



68 

 

Tablo 2.3 Kurum - Mevcut ve Kullanılan Veri Matrisi - 2 
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Uydu görüntüleri DüĢük Çöz.     X  X      X X X X 

 Orta çöz.             X X   

 Yüksel çöz.    X         X X   

Ortofoto 1/1000             X X   

 1/5000      X       X X   

Raster Harita 
1/1000 – 

1/10000 

X X        X   X X  X 

 
1/25000 – 

1/100000 

X X X X  X  X  X   X X X X 

 
1/250000 – 

1/1000000 

     X       X X X X 

NOAA                  

Sayısal olarak 

çekilmiĢ veya 

sayısallaĢtırılmıĢ 

hava fotoğrafı 

              X   

MSG                  

DTED0                  

Adres Verileri     X             

Akarsular 

1/1000  X               

1/5000  X               

1/25000  X X X X X       X X X  

Arazi Örtüsü 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000    X  X       X X X  

Barajlar 
1/1000                 

1/5000                 
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1/25000   X X X X       X X X  

Binalar 

1/1000  X               

1/5000  X               

1/25000    X         X X   

Coğrafi Yer Ġsimleri 

1/1000                 

1/5000  X               

1/25000  X  X X X       X X   

Demiryolları 

1/1000  X               

1/5000  X               

1/25000  X  X X X       X X   

Doğal Afet Alanları 1/1000                 

 
1/5000      X           

1/25000    X X X       X X   

Enerji kaynakları 

1/1000  X               

1/5000  X               

1/25000  X  X         X X   

Göller ve Denizler 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000  X X X X X       X X X  

Halihazır haritalar 
1/1000                 

1/5000                 

Ġdari bölgeler 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000  X  X X            

Ġdari Sınırlar 

1/1000                 

1/5000   X              

1/25000  X X X X        X X X  

Ġmar planı 1/1000                 

 
1/5000                 

1/25000                 

Ġrtifak hakları 1/1000                 

Jeolojik alanlar 

1/1000                 

1/5000                 

1/2500  X  X X  X      X    

Kadastro parselleri 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000        X       X  

Karayolları 
1/1000  X               

1/5000  X               
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1/25000  X X X         X X X  

Maden alanları 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000    X   X X     X X   

Orman Sınırları 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000    X         X X X  

Sayısal arazi 

Yükseklik modeli 

SAYM,DEM,DTED 

1/1000 X     X           

1/5000 X     X           

1/25000 X   X  X       X X   

Sayısal Arazi 

Yükseklik Verileri  

1/1000 X X               

1/5000 X X               

1/25000 X X  X  X X X     X X X  

Tarımsal arazi 

kullanımı 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000    X           X  

YerleĢim arazi 

kullanımı 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000    X             

Yol Yapıları 

(köprüler, 

viyadükler, vb.) 

1/1000                 

1/5000  X               

1/25000  X  X         X X X  

Arkeolojik sit 

alanları 

1/5000                 

1/25000                 

Havaalanları 
1/5000                 

1/25000                 

KamulaĢtırma 

Planları 

1/5000                 

1/25000                 

Enerji nakil hatları 1/25000             X X   

Askerî coğrafya 

verileri 

1/25000             X X   

Meteorolojik veriler       X           
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Tablo 2.4 Kurum - Mevcut ve Kullanılan Veri Matrisi - 3 
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Uydu görüntüleri 

DüĢük Çöz. X X X    X X    X   X  

Orta çöz. X X        X X    X X 

Yüksel çöz.  X    X    X  X   X X 

Ortofoto 
1/1000 X X  X        X  X X X 

1/5000 X X X X X     X X X  X X X 

Raster Harita 

1/1000 – 

1/10000 

X X       X X  X   X X 

1/25000 – 

1/100000 

X X   X X X X X X  X   X  

1/250000 – 

1/1000000 

X        X        

NOAA                  

Sayısal olarak 

çekilmiĢ veya 

sayısallaĢtırılmıĢ 

hava fotoğrafı 

        X         

MSG                  

DTED0                  

Adres Verileri    X        X X X X  X 

Akarsular 

1/1000      X       X X   

1/5000 X X              X 

1/25000 X    X            

Arazi Örtüsü 

1/1000            X X X   

1/5000 X X          X    X 

1/25000 X           X     

Barajlar 1/1000   X   X       X X   
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1/5000 X X             X X 

1/25000 X    X      X      

Binalar 

1/1000      X     X X X X   

1/5000 X X         X X   X X 

1/25000 X X       X        

Coğrafi Yer Ġsimleri 

1/1000 X     X      X X X X X 

1/5000 X X          X     

1/25000 X       X         

Demiryolları 

1/1000 X        X X   X X   

1/5000 X X       X X  X   X X 

1/25000 X    X X  X  X       

Doğal Afet Alanları 

1/1000            X  X   

1/5000  X          X   X X 

1/25000                 

Enerji kaynakları 

1/1000 X           X X X   

1/5000 X X          X   X X 

1/25000 X           X     

Göller ve Denizler 

1/1000 X     X       X X   

1/5000 X X             X X 

1/25000 X    X       X     

Halihazır haritalar 
1/1000                 

1/5000                 

Ġdari bölgeler 

1/1000 X  X   X     X  X X X X 

1/5000 X                

1/25000 X X   X            

Ġdari Sınırlar 

1/1000   X   X     X X X X   

1/5000  X          X   X X 

1/25000     X  X     X     

Ġmar planı 

1/1000                 

1/5000                 

1/25000                 

Ġrtifak hakları 1/1000                 

Jeolojik alanlar 

1/1000          X  X X X X X 

1/5000  X        X  X     

1/25000  X      X  X  X     

Kadastro parselleri 

1/1000      X   X X  X X X X X 

1/5000 X X       X X X      

1/25000 X  X              
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Karayolları 

1/1000        X  X  X X X X X 

1/5000 X X        X  X     

1/25000 X    X X X X  X  X     

Maden alanları 

1/1000 X           X X X   

1/5000 X X          X     

1/25000 X           X     

Orman Sınırları 

1/1000 X           X X X   

1/5000 X X        X  X     

1/25000 X         X  X     

Sayısal arazi 

Yükseklik modeli 

SAYM,DEM,DTED 

1/1000 X     X  X  X X X X X   

1/5000 X X        X X X   X X 

1/25000 X X   X  X X  X  X     

Sayısal Arazi 

Yükseklik Verileri  

1/1000 X     X  X  X  X X X   

1/5000 X X        X  X   X X 

1/25000 X X     X X  X  X     

Tarımsal arazi 

kullanımı 

1/1000 X           X  X   

1/5000 X           X     

1/25000 X     X      X     

YerleĢim arazi 

kullanımı 

1/1000 X     X      X  X   

1/5000 X           X     

1/25000 X           X     

Yol Yapıları  

(köprüler, 

viyadükler, vb.) 

1/1000 X       X    X     

1/5000 X           X    X 

1/25000 X     X X X    X     

Arkeolojik sit 

alanları 

1/5000                 

1/25000                 

Havaalanları 
1/5000                 

1/25000                 

KamulaĢtırma 

Planları 

1/5000                 

1/25000                 

Enerji nakil hatları 1/25000                 

Askerî coğrafya 

verileri 

1/25000                 
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2.3. TKGM’DE YAPILAN ÇALIġMALAR 

TKGM bünyesinde yapılan iĢler ve kullanılan ve satıĢı yapılan veriler için veri altyapısı 

oluĢturulması çalıĢmaları yapılmıĢtır.TKGM bünyesinde mekansal veriler ile ilgili olan 

projeler kısaca;  Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS), Tapu ArĢiv Bilgi Sistemi 

(TARBĠS), Harita Bilgi Bankası (HBB) , Ortofoto Servisi,  TUSAGA-AKTĠF ve Kadastro  

Veri Konsidilasyonu (KVK)‟ dır.  Bu projelerin bazılarında Uluslar arası olarak WMS, XML, 

ISO(191xx) serisi standartları kullanılmaktadır.  

2.3.1. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS)  

TKGM tarafından çağın getirdiği teknoloji ile mevcut mülkiyet bilgilerinin dah hızlı daha 

güvenilir ve daha ulaĢılabilir olmasını sağlamak amacı ile TAKBĠS projesi baĢlatılmıĢtır. 

Projenin tüm Türkiye‟yi kapsayan büyük bir konu ile ilgili olmasından dolayı proje 3 

aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu aĢamalarda kısaca: 

Takbis1 ; Tapu ve Kadastro bilgilerinin kayıt altına alınarak sorgulanabilmesi ve 

analiz edilebilmesi amacı ile 2001 yılında baĢlatılmıĢ ve 2004 yılında tamamlanmıĢtır. Proje 

kapsamında TAKBĠS projesi analiz çalıĢmaları, iĢletmesel /üretimsel veri tabanı tasarımı, veri 

üretim yazılımlarının geliĢtirilmesi, pilot proje çalıĢmaları - 6 Tapu Müdürlüğü‟ndeki 

verilerin sisteme aktarılması ve veri kontrolleri, 1 Kadastro Müdürlüğü‟ndeki coğrafi verilerin 

tapu kayıtları ile eĢleĢtirilmesi, kadastro uygulama yazılımlarının analiz, tasarım ve 

kodlanması ve CBS veri tabanı tasarımı. 

Takbis2 ; Tapu ve Kadastro bilgilerinin kayıt altına alınarak sorgulanabilmesi ve 

analiz edilebilmesinin yaygınlaĢtırılması amacı ile 2005 yılında baĢlatılmıĢ ve 2008 yılında 

tamamlanmıĢtır. Bu aĢamalarda kısaca 300 ilçedeki Tapu Müdürlüklerinin veri üretim 

faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu, verilerin merkez veri tabanına aktarımı, veri tabanı 

kontrolleri ve verilerin mevzuat doğruluğunun sağlanması aĢamalarında çalıĢılmıĢtır. 

Takbis3 ; Tapu ve Kadastro bilgi Sisteminin ülke bütününe uygulanması amacı ile 

Mayıs 2010 tarihinde baĢlamıĢtır. Bu aĢamalarda kısaca; Mevcut yazılımların bakımı ve 

geliĢtirilmesi; veri mühendisliği hizmetleri; yardım masası iĢletimi; veri üretim araçlarının 

düzenlenmesi; diğer devlet kurumları için e-devlet paylaĢım servislerinin tasarlanması; 

kadastro çözüm mimarisinin analizi; kadastro iĢ süreçlerinin çıkartılması ve dokümante 

edilmesi; wso2 Bpel tasarımları ve uygulamaları; tapu tescil servislerinin yeniden 

geliĢtirilmesi çalıĢmalarıdır.  
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 2 Mayıs 2012 tarihinde Yurt genelindeki tüm tapu kayıtları sayısal ortama aktarıldı. 

Merkezi veritabanına aktarılan kayıtlar ile tüm Tapu Müdürlüklerimizde TAKBĠS ortamında 

online hizmet verilmeye baĢlandı. (TAKBĠS) tapu ayağı tamamlanmıĢ oldu. (URL33).  

  

2.3.2. Tusaga-AKTĠF 

TUSAGA AKTĠF Projesi; Türkiye GPS Ağının tesis edilmesi amacı ile baĢlatılan bir 

projedir. Projenin öncelikli hedefleri, tüm Türkiye‟de 147 sabit GPS istasyonu kurularak 

gerçek zamanlı ve santimetre mertebesinde hassas konumlama yapmaya olanak vermek ve 

farklı koordinat sistemleri arasındaki (ED50/WGS-84) dönüĢüm parametrelerini hassas olarak 

belirleyerek kadastral, haritacılık, jeodezik ve bilimsel çalıĢmalar için veri sunmaktır. 

TUSAGA-Aktif sisteminde iĢletilmesi ve düzeltme parametrelerinin hesaplanması TKGM ve 

HGK‟da kurulan kontrol merkezlerinden eĢ zamanlı olarak yapılmaktadır. Kurulan tüm 

istasyonlarda toplanan saniyelik ham veriler internet ve GPRS/EDGE (ADSL çalıĢmadığı 

zamanlarda devreye girmektedir) yolu ile veri merkezlerine aktarılmakta ve burada düzeltme 

parametreleri hesaplanarak tüm kullanıcılara gönderilmektedir. GZK düzeltme verileri en 

güncel RTCM (Radio Technical Commission for Aeronautics) iletiĢim formatında olup, 

GPRS/NTRIP (Internet Protokolü Üzerinden RTCM Verisinin Ağ Dağıtımı) yardımıyla 

gezici alıcılara gönderilmektedir. 

TUSAGA-Aktif istasyonlarının yerlerinin seçiminde zemin yapısı, elektrik, telefon, internet, 

güvenlik ve hassas hava tahmin çalıĢmaları dikkate alınarak tüm Türkiye‟de gerçekleĢtirilen 

arazi keĢifleri neticesinde, Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji 

Ġstasyonları (74 adet), Üniversiteler (8 adet), diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına (65 adet) ait 

bina ve araziler seçilmiĢtir. 

TUSAGA-Aktif ağının haritacılık sektöründe yoğun olarak kullanılması planlanmıĢ olsa da, 

gerçek zamanlı toplanan GPS verisinin, ulaĢımdan altyapı hizmetlerine, coğrafi bilgi 

sistemlerinden savunma teknolojilerine, meteorolojik hava tahmini uygulamalarından 

iyonosfer tabakasının anlık modellenmesi ve haritalanması çalıĢmalarına kadar birçok alanda 

yaygın olarak kullanılabilecektir.  
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2.3.3. Harita Bilgi Bankası (HBB) 

Harita Bilgi Bankası Projesi kapsamında Türkiye çapındaki harita bilgilerinin 

metadatalarının toplanması amacı ile 2005 yılında baĢlatılmıĢtır. Ülke düzeyinde büyük 

ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluĢturulması hedefine yönelik olarak, harita üreten 

kurum ve kuruluĢlarca üretilen haritalara ait bilgi ve belgelere iliĢkin meta verilerin, ilgili 

kurumlarca internet üzerinden giriĢine, güncellenmesine ve sunumuna; bu sayede mükerrer 

harita üretimi ile kaynak israfınındın önlenmesi hedefine yönelik geliĢtirilen portal yapısında 

Mekansal Bilgi Sistemidir.  HBB‟nin oluĢturulması Büyük Ölçekli Harita ve Harita Ġlgileri 

Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY) 101-104. maddelerine göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Sistem 

ISO 19115 Metada Standardına uygun tasarlanmıĢtır. 

2.3.4. Ortofoto Temel Harita Üretimi ve Web üzerinden Sunumu  

OrtoFoto Web servisleri Projesi TUCBS‟ye temel harita altlık verisinin üretilmesi amacı ile 

2009 yılında baĢlamıĢtır. Projenin amacı TKGM tarafından üretilmiĢ ve üretilecek olan 

Ortofotolar ile talep edilmesi durumunda diğer kamu kuruluĢlarınca üretilmiĢ olan 

ortofotoların web servisi olarak sunumudur. Bu ortofotolar TUCBS‟nin de temel altlığını da 

oluĢturması planlanmaktadır. TAKBĠS kapsamındaki Kadastro Bilgilerinin Ortofoto ile 

çakıĢık olarak web üzerinden sunulması amacı doğrultusunda çalıĢmaların yapılması amacıyla 

komisyon toplantıları yapılmıĢtır. Sonuç olarak kurum tarafından üretilen veya protokollerle 

diğer kurumlardan temin edilen ortofotoların OGC standartlarında WMS olarak sunulmasına 

karar alınmıĢtır. 

Servislerin Kadastro Müdürlükleri tarafından kullanılması için, ortofoto servisleri 

OGC standartlarında WMS (Web Map Service) olarak sunulmaktadır. Müdürlükler bu 

ortofoto servislerini mevcut kullandıkları CAD/GIS yazılımları ile altlık olarak 

kullanabilecektir. Kadastro verilerini içeren CAD/GIS verileri ile çakıĢtırarak, iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebileceklerdir. 

2.3.5. Tapu ArĢiv Bilgi Sistemi (Tarbis) 

TARBĠS Projesi; Kurum arĢivinde mevcut Osmanlı ArĢiv belgelerinin dijital ortama 

aktarılması amacı ile 12.12.2005 tarihinde çalıĢmaları fiilen baĢlatılmıĢ olan projenin 

02.08.2009 tarihinde kesin kabulü yapılmıĢtır. Aralarında Filistin, Bosna Hersek, Kosova, 
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KKTC, Makedonya ve Hırvatistan„ın da bulunduğu tarihi bağımız olan ülkelere hızlı ve 

güvenli bir Ģekilde arĢiv desteği verilebilmektedir. Bu Ģekilde zamandan büyük ölçüde 

tasarruf sağlanabilmektedir. (URL35) 

  Osmanlı Devleti'nin 1460'ta Ayasofya Vakfiyesi ile baĢlattığı tapu bilgilerinin kayıt 

altına alınma süreci 19. yüzyılın sonuna kadar devam etti. Bu dönemde Osmanlı sınırları 

içinde yer alan ve bugün 21 ülkenin bulunduğu topraklardaki vergiye esas değerler, bekar ve 

evli insan sayısı, tarım ve hayvancılık bilgileri gibi dönemin profilini ortaya çıkaran veriler 

kayda geçirildi. 

Tapu arĢiv otomasyonuna konu olan belgeler; Tapu Tahrir Defterleri, Zabıt Kayıt 

Defterleri, Hasılat Kayıtları, Köy Sınır Kayıtları ve Mer'a Tahsis Kararları, Temessül 

Defterleri, Müdevvere Defterleri, Umum Defterleri, FiĢ Defterleri ile Su Yolu Defterlerinden 

oluĢmaktadır. Söz konusu belgeler en son teknoloji kullanılarak sayısallaĢtırıldı. Belge ve 

içeriğine hızlı eriĢim sağlamak amacıyla, sağlıklı bir fihrist yapısı oluĢturuldu. ArĢivdeki 

orijinal belge üzerinden inceleme yapılarak, kullanıcı tarafından sayısal ortama atılan 

bilgilerin raporlanması sağlandı. Mikrofilm kopyaları oluĢturuldu. Gerek mikrofilm gerekse 

de fiziksel evraka hızlı eriĢimi sağlayacak yazılım alt yapısı hazırlandı ve gerekli veri giriĢleri 

yapıldı. (URL36) 

TARBĠS Projesi ile Genel Müdürlük Tapu ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı ile Ġstanbul 

TKBM ArĢivinde bulunan arĢiv belgelerinin kapsam, format ve türleri ile standartları, hangi 

tür bilgi ve belgelerin nasıl arĢivleneceği ve kullanıma sunulacağı belirlenmiĢtir. Ġhtiyaç 

duyulan yazılımların, donanım ve altyapı ihtiyaçlarının hazırlanması ile arĢiv faaliyetlerinin 

elektronik ortamda yönetilmesini gerçekleĢtirilerek belge ve bilgilere hızlı eriĢim 

sağlanmıĢtır. Ayrıca fiziksel evrakın dolaĢımdan çıkarılması ile, çok kıymetli olan bu 

envanterin yıpranması ve tahribata uğraması da engellenmiĢtir. Olası her türlü felaket 

durumunda en azında mikrofilm kopyalara eriĢilebilecek olması da bu denli kıymetli bir 

mirasın, nesiller boyu devamlılığını sağlamıĢtır. (URL36) 

2.3.6. Kadastro Veri Konsolidasyonu (KVK) 

Tüm Türkiye kadastro verilerinin tek bir sistem merkezinde toplanmasını, sorgulanmasını 

ve yönetimini sağlayan açık kaynak kodlu WEB GIS uygulamasıdır. Proje toplamında 50 

milyona yakın sayıda parsel verisi web arayüzü üzerinden sunulmakta ve kurum içi 

faaliyetlerde kullanılmaktadır. Yazılım sayesinde çeĢitli formatlarda dağınık lokasyonlarda 
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olan kadastro verileri tek bir sistemde birleĢtirilmiĢ ve Takbis tapu verileri ile 

uyumlaĢtırılmıĢtır. KVK ülkemizde bilinen en hızlı ve veri büyüklüğü açısından en büyük 

vektörel coğrafi veri sunum sistemidir. KVK tamamı ile açık kaynak kodlu üniteler 

kullanılarak geliĢtirilmiĢ ve ISO-OGC standartlarına tamamen uyumludur. Sistem WMS ve 

WFS servisleri ile dıĢ kurumların kullanımına açılabilmektedir. (URL39) 

2.3.7. Harita Dairesi BaĢkanlığında Yapılan ÇalıĢmalar 

Harita Dairesi BaĢkanlığında mekansal veri servisi ile ilgili  HBB, Ortofoto servisi ve 

yer kontrol noktaları  çalıĢmalar devam etmektedir. HBB ile ilgili yapılan çalıĢmalar 2.3.3. ve 

Ortofoto servisi ile ilgili 2.3.4 de belirtildiği Ģekli ile devam etmektedir. Bu projelerle ilgili 

veri servis hazırlıkları yapılmakta, veri kaliteleri incelenmekte  ve ISO 19115‟e göre 

metadatalarının oluĢturulması çalıĢmaları devam etmektedir. Ortofoto servisi için rasterlar ile 

ilgili aynı çalıĢmalar yapılmaktadır. Bunların tamamının servise hazır hale getirilebilmesi ve 

servis edilebilmesi için veri kalitesi üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir. 

Genel olarak ISO standartları incelendiğinde TS EN ISO 19137, TS EN ISO 136, tst 

ISO/TS 19138 (TS EN ISO 19113 ve TS EN ISO 19114 ile iliĢkili olarak), TS EN ISO 

19114, TS EN ISO 19115, TS EN ISO 19115-2, TSE ISO/TR 19121, TSE ISO/TS 19127, 

TSE ISO/TS 19129, TS EN ISO 19111, TS ISO 19111-2 standartları HDB tarafından üretilen 

ve servis edilecek tüm verileri kapsamaktadır. Bu kapsamda bu standartların irdelenerek 

verilerin ve servislerin bu yönde hazırlanması gerekmektedir. 

INSPIRE katmanları incelendiğinde de özellikle Jeodezik Veri, Ortofoto katmanlarına 

ait veriler HBD kapsamında üretilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

3.1. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Dünyada ülkelerin gerek ülke içerisindeki kurum ve kuruluĢlarının mekansal verileri 

gerekse ülkelerarası mevcut ve üretilen mekansal verilerin ortak bir Ģekilde kullanılması için 

gerekli olan üretim ve paylaĢım standartların çalıĢmaları uzun yıllar önce baĢlatılmıĢ, özellikle 

teknolojinin geliĢmesi ile birlikte oldukça kapsamlı bir hale getirilmiĢtir. Bu amaçla uluslar 

arası kuruluĢlar ISO, Inspire vb. standart oluĢturma çalıĢmaları yapmıĢlar ve geliĢen 

teknolojilere uygun olarak geliĢimlerini sürdürmektedirler.   

Dünyadaki çalıĢmalara paralel olarak Türkiye‟de de standartlar ile ilgili çalıĢmalar 

2000‟li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı 

Kurulumu kapsamında yapılan bir dizi eylem planları ile kurum ve kuruluĢlar veri üretim ve 

veri değiĢim konularında dünyadaki örneklerine uygun olarak pek çok çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu ÇalıĢması 

Fizibilite Raporu TKGM tarafından 2010 yılında hazırlanmıĢ, DPT‟ye teslim edilmiĢtir. 

Teslim edilen rapor geliĢtirilmek üzere ve uygulama planlarının hazırlanması amacı ile 2011 

yılında yeni kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü‟ne aktarılmıĢ ve bu kurum 

mekansal veri servis standartlarını oluĢturma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

Dünya ülkeleri incelendiğinde özellikle veri üretim standartlarının hemen hemen 

tamamlandığı, servis standartlarının sürekli geliĢtirildiği ve verilerinin bu standartlarda 

servislerinin hazırlandığı, hatta bu servislerden tüm kullanıcıların yararlanabilmesi için de 

geoportallerinin hazırlandığı araĢtırmalardan görülmüĢtür. Türkiye‟de ise henüz bu anlamda 

tek bir standartta üretilen mekansal verinin bulunmadığı, standart hale getirilen verilerin de 

servislerinin hazırlanma aĢamalarında olduğu, kurum ve kuruluĢların hatta ülkenin tek bir 

geoportalinin ise henüz tamamlanmamıĢ olduğu görülmüĢtür.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‟nün en önemli görevlerinden birisi olan mekansal 

veri üretimi ve standartlarının hazırlanması görevi kapsamında, üretilen jeodezik nokta, parsel 

verileri ve ortofotoları ile ilgili yoğun çalıĢmalar bulunmaktadır. 2000‟li yıllarda baĢlatılan 

TAKBĠS projesi ile çok olumlu geliĢmeler kaydedilmiĢ, tapu verileri ile kadastro verilerinin 

eĢleĢtirilmesi ve servis edilmesi aĢamasına gelinmiĢtir. Jeodezik noktalar ve ortofotolar için 
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de servisler geliĢtirilmiĢ, TAKBĠS kapsamında tek bir kapıdan servislerin verilmesi 

çalıĢmaları devam etmektedir. 

Mekansal verilerin servis edilmesi ile ilgili olarak dünyada oluĢturulan standart ve 

standartlar, diğer ülkelerde ve Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar ile TKGM ve özellikle Harita 

Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülen çalıĢmaların dünyada uygulanan standartlara 

uygunluğunun irdelenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi için incelemeler 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda özellikle mekansal veri altyapısının önemli katmanlarından 

kadastro veri katmanı TAKBĠS projesi tarafından baĢarılı bir Ģekilde tamamlanma aĢamasına 

gelmiĢ, jeodezik noktalar ve ortofoto katmanlarının yukarıda belirtilen ilgili ISO 

standartlarına uygun olarak tamamlanması, kalite kontrollerinin yapılması ve servislerinin 

hazırlanması çalıĢmaları da hızla devam edilmektedir. GeliĢen teknolojilerin kullanıldığı 

altyapı çok hızlı bir Ģekilde hayata geçirilmesi ve mekansal verilerin hazırlanması ve servis 

edilmesi hizmet alan tüm kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarına altlık oluĢturacak, böylelikle 

ülke ekonomisinin fayda görmesi yanında pek çok bürokratik engel ve zaman kaybı da 

önlenecektir. E-Devletin mekansal ayağını oluĢturan altlıklardan en önemlilerinden birkaç 

tanesini üreten kurumumuz, bu verileri standartlara uygun hale getirerek servis etme yolunda 

zaman kaybetmeden çalıĢmalarını tamamlamalıdır.   
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