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Coğrafi bilgi sistemleri, dünyada yıllık 

7 milyar Dolarlık bir pazar
Sağlıklı verilere ulaşmak mümkün değil ancak CBS’nin 
dünyada yıllık 7 milyar Dolarlık bir pazar yarattığı 
belirtiliyor. Yaklaşık 30 yıl önce başlayan uygulamalarla 
Türkiye’de de kullanılan CBS’de farklı kuruluşlarca 
üretilen verilerin tüm kuruluşlar arasında paylaşımını 
sağlayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. 
Fatma Ağaç

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) sektörü, 
1960’lı yılların başında başladı, 
1980’lerin ortasında masa üstü 

uygulamalar ile ülkemizde görüldü, 1990’ların 
sonunda Web bazlı, son yıllarda ise bulut 
teknolojisi kullanılarak yapılabiliyor. CBS, 
mekânsal konum bilgisine dayalı pekçok 
sektöre altyapı sağlayıp çok sayıda kurum 
ve meslekte uygulma alanı bularak pekçok 
projenin yatırım programlarına giriyor. Bu 
konuda ülkemiz ve dünyada sağlıklı verilere 
ulaşmak mümkün olmamakla birlikte dünyada 
yıllık 7 milyar Dolarlık bir pazar yarattığı 
tahmin ediliyor. 
İngilizce Geographical Information Systems 
(GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS). Kullanıcıların 
çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu 
kavram da değişik şekillerde tanımlanıyor. 
Özellikle CBS’nin dünyada konumsal bilgi ile 
ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında 
geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki 

hızlı değişiklikler, ticari beklentiler, farklı 
uygulama ve fikirler, CBS’nin standart bir 
tanımının yapılmasına henüz izin vermiyor. 
CBS, bazı araştırmacılara göre, konumsal bilgi 
sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi 
irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; 
konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan 
bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; 
organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı 
yönetim sistemi olarak nitelendiriliyor. Buna 
göre en genel haliyle CBS’nin tanımı şöyle:
“Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı 
gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik 
olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, 
işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini 
bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi 
sistemi.”

CBS, yeryüzüne ait bilgileri, coğrafik anlamda 
birbiriyle ilişkilendirilmiş tematik harita 
katmanları gibi kabul ederek saklar. Bu basit 
ancak konumsal bilgilerin değerlendirilmesi 

açısından son derece güçlü bir yaklaşım. Bu 
yaklaşım, örneğin, dağıtım görevi üstlenmiş 
taşıma araçlarının optimum yük dağıtımından, 
planlamaya dayalı uygulamalara ait detay 
kayıtlarına, atmosferdeki değişimlerin 
modellenmesine kadar birçok gerçek dünya 
probleminin çözümüne olanak sağlar.

Dünyada CBS 
Özellikle teknolojik açıdan gelişmiş olarak 
değerlendirilen ülkelerde coğrafi bilgi ile 
ilgili faaliyetler (coğrafi bilgi üretimi ve 
güncelleştirme, coğrafi bilgi paylaşımı, 
coğrafi bilgi standartları hazırlama ve 
kalite kontrolü, bu faaliyetlere ilişkin 
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görev ve sorumlulukların tanımlanması 
ve kontrolü, vb faaliyetler), ulusal düzeyde 
yasa ile oluşturulup görevlendirilmiş bir 
“uzmanlar kurulu” tarafından tanımlanıyor, 
yönlendiriliyor, koordine ediliyor, izleniyor. Bu 
faaliyetlere ilişkin teknik ve idari düzenlemeler 
(kanun, yönetmelik, yönerge) hazırlanıyor.
CBS faaliyetlerini, uluslararası düzeyde 
düzenlemeye çalışan kuruluşlar 
oluşturulurken ulusal düzeydeki CBS 
faaliyetleri, bölgesel düzeyde koordinasyon ve 
entegrasyonuna ilişkin proje çalışmaları de 
devam ediyor. 

Türkiye’nin ulusal coğrafi veri 
altyapısı
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan 
Türkiye’de, parsel bazında bilgi sistemi 
olarak da tanımlanabilecek olan harita-
tapu ve kadastro faaliyetlerinin bilgi 

teknolojileri kapsamında modellenebilmesi 
ve kullanıcılarına sunulması, sürdürülebilir 
kalkınmanın temel elemanı olarak 
değerlendiriliyor.
e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem 
Planı’nda, bilgi ve iletişim teknolojileri 
politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden 
geçirilerek yeniden düzenlenip e-Avrupa 2005 
Girişimi hedefleri göz önünde bulunduran 
eylemlere yer verildi. Bu çerçevede, Kısa 
Dönem Eylem Planı’nda 47 no’lu “Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin oluşturulması 
için bir ön çalışma yapılması” kararlaştırıldı, 
sorumlu kuruluş olarak Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü (TKGM) belirlendi.
TKGM koordinatörlüğünde, Harita Genel 
Komutanlığı’nın da katkılarıyla, kamu 
kurum ve kuruluşları, belediye ve üniversite 
temsilcilerinden oluşturulan çalışma grubu ile 
yürütülen çalışmalar, eylem takvimine uygun 

olarak bu raporun hazırlanması ile sonuçlandı. 
Raporda, ülkemizdeki ve dünyadaki coğrafi 
bilgi sistemi çalışmaları incelendi, detaylı 
mevcut durum analizleri yapıldı, sorunlar 
belirlendi, beklentiler ortaya kondu ve 2005 yılı 
Uygulama Planı önerisi getirildi. 
Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı, Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’ne 
(TUCBS) veri sağlamak amacıyla 2004 ve 2007 
yılları arasında ilgili kurum ve kuruluşların 
kullanımına açık, teknolojik gelişmelere uygun 
bir e-dönüşüm projesi olarak biliniyor. Proje 
öngörüldüğü gibi 2007’de Türkiye genelinde 
tamamlandı ve kullanılmaya başlandı.
Projede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı 
öncesinde özellikle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün mekânsal bazlı haritaya 
dayalı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) sistemine diğer kurumlar ile 
işbirliği içerisinde veri eklenmesi amaçlandı. 
Türkiye’de birçok kamu kurumu tarafından 
harita ve harita bilgisi üretiliyor. Kurumlar 
arasında üretim koordinasyonunu sağlamak 
ve tekrarlanan harita ve harita bilgisi üretimini 
engellemek amacıyla, bu proje kapsamında, 

projeye yardımcı olması için Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 
15 Temmuz 2005’te 25876 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Bu 
sayede, katılımcı kuruluşların sisteme tam 
olarak odaklanması sağlandı.
TUCBS Projesi, 28 Temmuz 2006 
tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve verinin 
üretildiği yerden sunulmasını öngören Bilgi 
Toplumu Stratejisi’nin Kamu Yönetiminde 
Modernizasyon başlığında yer alan eylem 
planında 75 nolu eylem “Coğrafi Bilgi Altyapısı 
Kurulumu” projesi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütüldü. 
TUCBS Projesi’ne ilişkin fizibilite etüdü 
hazırlama hizmeti, 5809 sayılı kanunun 67. 
maddesi kapsamında TÜRKSAT’tan doğrudan 
alındı. 29 Haziran 2009’da Adana, İzmir, Mersin 
ve Manisa illerini kapsayan 1/5000 Ölçekli 
Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşleri ihaleleri 
tamamlandı.
Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve 
INSPIRE Direktifine uygun CBS altyapısı 
kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının 
sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak 
altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları 
amacıyla bir Web portalı oluşturulması, coğrafi 
verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına 
yanıt verecek şekilde içerik standartları 
ve coğrafi veri değişim standartlarının 
belirlenmesini amaçlayan bir e-devlet projesi 
(Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi-TUCBS).

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
CBS Genel Müdürlüğü kuruldu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda yürütülen Coğrafi Bilgi 
Sistemi Altyapısı (CBSA) Kurulumu Fizibilite 
Etüdü Raporu hazırlandı ve 27 Ocak 
2011’de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
Müsteşarlığı’na iletildi. Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi görevi, 
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644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü’ne verildiği için artık bu konudaki 
çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
61.Hükümetin kurulmasıyla birlikte yapılan 
son düzenlemeler kapsamında yeni kurulan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adı 
altında bir genel müdürlük kuruldu. 
CBS Genel Müdürlüğünün yasa ile verilmiş 
temel görevleri şöyle sıralanıyor:
a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, 
kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve 
işlemleri yapmak ve yaptırmak.
b) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak.
c) Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde 
üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik 
standartlar ile bunlara ilişkin temel politika 
ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve 
gerekli mevzuatı hazırlamak.
ç) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil 
etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine 
etmek.
d) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına 
giren tüm konularda, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin 
Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve 
değerlendirilmesini sağlamak.
e) Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri 
altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile 
Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin 
iletilmesi ve temin edilmesi konularında 
çalışmalar yürütmek.
f) Kent bilgi sistemlerinin standart ve 
yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli 
düzenlemeler yapmak.

konusu bu veriler üzerinden sadece sınırlı 
olanaklarla bazı analizlerin yapılabilmesi 
mümkün oluyordu. Bilgisayar ve bilgi 
teknolojilerinin gelişmesine ve kullanımının 
yaygınlaşmasına paralel olarak kağıt 
ortamında hazırlanılarak muhafaza edilen 
gözlem, araştırma, üretim sonuçları sayısal 
ortama aktarılıp doğrudan sayısal ortamda 
üretilir oldu. Önceleri hazırlanılan veriler 
bireysel veritabanlarında saklanırken zamanla 
bilgisayar ağları üzerinden paylaşılmaya 
başlandı ve eldeki veriler ilişkisel veritabanı 
mantığına göre yeniden derlenerek tek bir 
veritabanı üzerinden geniş bir kullanıcı 
kitlesinin hizmetine açıldı.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir 
şekilde sayısal ortama aktarılıp depolanması 
ve paylaşıma açılmasıyla, söz konusu verilere 
kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve 
doğru bir şekilde erişildi, verilerin yeniden 
değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması 
sağlandı, inceleme ve uygulama alanlarında 
daha detaylı ve rasyonel çalışmaların 
yapılması mümkün oldu. Ayrıca, değişik 
amaçlara göre geliştirilen yazılımların 
kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal 
verilerden değişik analiz ve sorgulamaların 
doğrudan yapılması, sonuçların ekranda 
görüntülenerek istenilen çıktıların alınması, 
geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı 
modelleme, araştırma ve analizler yapma 
olanağı doğdu.

CBS’nin en önemli rollerinden biri, farklı 
kuruluşlar arasında üretilen verilerin tek 
başına veya birbirlerine entegre edilerek 
kullanma olanak sağlaması. Dolayısıyla ideal 
anlamda oluşturulacak olan bir bilgi sistemi, 
ancak tüm ilgili kamu kuruluşları tarafından 
üretilen verilerin bütünleştirilmesiyle 
sağlanabilir. Ancak, ülkemizde mevcut 
verilerin üretimi ve dağıtımı konusunda 
günün teknolojik koşullarına uygun bir 

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında 
resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen 
mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak 
ve işletmek.
ğ) Uluslararası veri paylaşım ağlarına 
katılmak.
h) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon 
ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını 
sağlamak.
ı) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını 
bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon 
ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan 
algılama tekniği konularında uygulama, 
düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini 
yürütmek.
i) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.

Türkiye’de CBS için standart 
geliştirme  
Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, 1990’lardan 
sonra gerek donanım fiyatlarının gerilemesine, 
gerekse teknolojik gelişmeyle birlikte 
kullanımının kolaylaşmasına paralel olarak 
günlük hayatımızın hemen hemen her 
alanında kullanılmaya başlandı. Daha önce, 
devlet kurumları, araştırma kuruluşları 
ve özel sektörde geleneksel yöntemler 
ile yapılan bilimsel araştırma ve üretim 
sonuçları kâğıt dokümanlar veya haritalar 
olarak saklanıyordu. Bu araştırma ve üretim 
sonuçları merkezi kütüphanelere veya 
arşivlere konulsa da, bu bilgilere geniş bir 
kitle erişim sağlayamıyordu. Dolayısıyla, söz 
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yasal düzenleme henüz mevcut 
değil. Acilen kamu kuruluşlarınca 
üretilen ve farklı kuruluşların yetki ve 
sorumluluğu altında bulanan verilerin 
tüm kuruluşlar arasında paylaşımını 
sağlayacak yeni düzenlemelerin 
yapılmasına ihtiyaç duyuluyor.
 
Değişik kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetki ve sorumluluklarında üretilen 
coğrafi bilgilerin ortak bir standartta, 
tekrarları engelleyerek kısa sürede 
gerçekleştirmek, üretilmiş verilerin 
dağıtılmış veritabanları ortamında 
depolanarak on-line bağlantıyla 
bilgi değişimlerini sağlamak ve 
kurumlararası koordinasyon ve 
işbirliğiyle sayısal coğrafi bilgi üretimi 
ve paylaşımı standartları belirlemek 
üzere bir takım çalışmalar yapılıyor. 
Ulusal düzeyde hazırlanılan coğrafi 
verilerin doğruluğu için geliştirilen 
ulusal standart, tüm coğrafi tabanlı 
haritalara, raster, nokta veya vektör 
formatında bulunan hava fotoğrafları, 
uydu görüntüleri, yüzey araştırmaları 
gibi kaynaklardan üretilmiş konumsal 
verilere uygulanacak. 

Ulusal veritabanı oluşturulması kapsamında 
doğrudan veya dolaylı olarak konumsal 
veri toplayan veya üreten tüm kuruluşlar, 
bu çalışma kapsamında konu ile ilgili tüm 
standartları benimsemiş olarak faaliyetlerini 
yürütmeli ve öncelikle kuruluş içerisinde 
kendi standartlarını oluşturarak Ulusal 
Veri Doğruluk Standardının tam anlamıyla 
oluşturulması sağlanmalı. Bu nedenlerle, 
sayısal coğrafi bilgiler için hem veri toplama, 
hem de veri değişimini içeren standartların bir 
an önce belirlenmesi önem taşıyor.
 

Ulusal coğrafi bilgi sistemi çalışmalarına 
ilişkin sorularımızı yanıtlayan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü (TKGM) Davut Güney, harita-tapu ve 
kadastro faaliyetlerinin bilgi teknolojileri (BT) 
kapsamında modellenebilmesi ve kullanıcılara 
sunulmasını, sürdürülebilir kalkınmanın temel 
elemanı olarak değerlendirildiğini belirtti. 

Güney, e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem 
Planı’nda, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
politikaları ve mevzuatının öncelikle Avrupa 
Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde gözden 
geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğinin 
altını çizerek, e-Avrupa 2005 Girişimi hedefleri 
göz önünde bulundurularak eylemlere yer 
verildiğini vurguladı. Bu çerçevede, Kısa 

Dönem Eylem Planı’nda 47 no’lu “Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin oluşturulması 
için bir ön çalışma yapılmasının” 
kararlaştırıldığını belirten Güney, sorumlu 
kuruluş olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün (TKGM) belirlendiğini 
anımsattı. Güney, TKGM koordinatörlüğünde, 
Harita Genel Komutanlığı’nın da katkılarıyla, 
kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve 
üniversite temsilcilerinden oluşturulan 
çalışma grubu ile bazı çalışmalar 
yürütüldüğünü söyledi.
 
CBS çalışmaları hakkında bilgi veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, 
ülkemizde coğrafi bilgi sistemleri kullanımının 

yaygınlaşması ve coğrafi veriye duyulan 
ihtiyacın artması ile birlikte 2011’de bu genel 
müdürlüğün kurulduğu ve genel müdürlüğün 
kurulmasıyla CBS çalışmalarının ivme 
kazandığını kaydetti. Yapılan yazılı açıklamada 
şöyle denildi:

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, 
kullanılmasına ve geliştirilmesine dair 
iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yerel 
yönetimlerin planlama, harita, altyapı ve 
üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi 
sistemlerinin standartlarının belirlenmesi 
ve yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik 
ve Ulusal Coğrafi Bilgi Portalı’nı işletmekle 
görevlidir.”
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CBS’nin bileşenleri
CBS’nin beş temel bileşeni şöyle sıralanıyor:  

1) Donanım (hardware): CBS’nin işlemesini 
mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı 
yan ürünlerin bütünü donanım olarak 
adlandırılıyor. Bütün sistem içerisinde en 
önemli araç olarak gözüken bilgisayar yanında 
yan donanımlara da ihtiyaç var. Örneğin, 
yazıcı (printer), çizici (plotter), tarayıcı 
(scanner), sayısallaştırıcı (digitizer), veri 
kayıt üniteleri (data collector) gibi cihazlar 
bilgi teknolojisi araçları olarak CBS için 
önemli sayılabilecek donanımlar. Bugün bir 
çok CBS yazılımı farklı donanımlar üzerinde 
çalışıyor. Merkezileştirilmiş bilgisayar 
sistemlerinden masaüstü bilgisayarlara, 
kişisel bilgisayarlardan ağ (network) donanımlı 
bilgisayar sistemlerine kadar çok değişik 
donanımlar mevcut. 

2) Yazılım (software): Diğer bir deyişle 
bilgisayarda koşabilen program, coğrafik 
bilgileri depolamak, analiz etmek ve 
görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları 
kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli 
programlama dilleriyle gerçekleştirilen 
algoritmalar. Yazılımların pek çoğunun ticari 
amaçlı firmalarca geliştirilip üretilirken 
üniversite ve benzeri araştırma kurumlarınca 
da eğitim ve araştırmaya yönelik geliştirilmiş 
yazılımlar da mevcut. Dünyadaki CBS pazarının 
önemli bir kısmı yazılım geliştiren firmaların 
elinde. Bu bakımdan günümüzde CBS, bu tür 
yazılımlarla neredeyse özdeşleşmiş durumda. 
En popüler CBS yazılımlarına örmek olarak 
Arc/Info, Intergraph, MapInfo, SmallWorld, 
Genesis, Idrisi, Grass vb. verilebilir. Bİr 
yazılımda olması gereken temel unsurlardan 
bazıları da ise şunlar:

- Coğrafik veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli 
araçları bulundurmalı,
- Bir veri tabanı yönetim sistemine sahip 
olmalı,
- Konumsal sorgulama, analiz ve 
görüntülemeyi desteklemeli,
- Ek donanımlar ile olan bağlantılar için arayüz 
desteği sağlamalı.

3) Veri (data): CBS’nin en önemli 
bileşenlerinde biri de “veri”. Grafik 
yapıdaki coğrafik veriler ile tanımlayıcı 
nitelikteki öznitelik veya tablo verileri 
gerekli kaynaklardan toplanabileceği gibi, 
piyasada bulunan hazır haldeki veriler de 
satın alınabilir. CBS konumsal veriyi diğer 
veri kaynaklarıyla birleştirebilir. Böylece 
birçok kurum ve kuruluşa ait veriler organize 
edilerek konumsal 
veriler bütünleştirilir. 
Veri, uzmanlarca CBS 
için temel öğe olarak 
kabul edilirken, elde 
edilmesi en zor bileşen 
olarak da görülüyor. 
Veri kaynaklarının 
dağınıklığı, çokluğu ve 
farklı yapılarda olmaları, 
bu verilerin toplanması 
için büyük zaman ve 
maliyet gerektiriyor. 
Nitekim CBS’ye yönelik 
kurulması tasarlanan bir 
sistem için harcanacak 
zaman ve maliyetin 
yaklaşık yüzde50’den 
fazlası veri toplamak için 
gerekiyor. 

4) İnsanlar (people): 
CBS teknolojisi insanlar 

olmasa sınırlı bir yapıda olurdu. Çünkü 
insanlar, gerçek dünyadaki problemleri 
uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetip 
gelişme planları hazırlar. CBS kullanıcıları, 
sistemleri tasarlayan ve koruyan uzman 
teknisyenlerden günlük işlerindeki 
performanslarını artırmak için bu sistemleri 
kullanan kişilerden oluşan geniş bir kitle. 
Dolayısıyla CBS’de insanların istekleri ve 
yine insanların bu isteklerini karşılamaları 
gibi bir süreç yaşanır. CBS’nin gelişmesi, 
mutlaka insanların yani kullanıcıların ona 
sahip çıkmaları ve konuma bağlı her türlü 
analiz için CBS’yi kullanabilme yeteneklerini 
artırmaları ve değişik disiplinlere yine CBS’nin 
avantajlarını tanıtmakla mümkün.

5) Yöntemler: Başarılı bir CBS, çok iyi 
tasarlanmış plan ve iş kurallarına göre işler. 
Bu tür işlevler her kuruma özgü model ve 
uygulamalar şeklindedir. CBS’nin kurumlar 
içerisindeki birimler veya kurumlar arasındaki 
konumsal bilgi akışının verimli bir şekilde 
sağlanabilmesi için gerekli kuralların yani 
metotların geliştirilerek uygulanıyor olması 
gerekir. Konuma dayalı verilerin elde 
edilerek kullanıcı talebine göre üretilmesi 
ve sunulması mutlaka belli standartlar 
yani kurallar çerçevesinde gerçekleşir. 
Genellikle standartların tespiti şeklinde 
olan bu uygulamalar, bir bakıma kurumun 
yapısal organizasyonu ile doğrudan ilgili. Bu 
amaçla yasal düzenlemelere gidilerek gerekli 
yönetmelikler hazırlanarak ilkeler belirlenir.

CBS’de temel işlevler
Sağlıklı bir şekilde çalışması için CBS’nin 
şu dört temel işlevleri yerine getirmesi 
gerekiyor:
1. Veri toplama: Coğrafik veriler toplanarak, 
CBS’de kullanılmadan önce mutlaka 
sayısal yani dijital formata dönüştürülmeli. 
Verilerin kâğıt ya da harita ortamından 
bilgisayar ortamına dönüştürülmesi işlemi, 
sayısallaştırma (digitizing) olarak bilinir. 
Modern CBS teknolojisinde bu tür işlemler 
büyük boyutlu projelerde tarama tekniği 
kullanılarak otomatik araçlarla gerçekleşir. 
Küçük boyutlu projelerde daha çok masa 
tipi sayısallaştırıcılar kullanılarak elle 
sayısallaştırma yapılabilir. Bugün birçok 
coğrafik veri CBS’ne uyumlu formatta hazır 
halde piyasada mevcut. Bunlar üretici 
firmalardan sağlanarak doğrudan kurulacak 
sisteme aktarılabilir. 

2. Veri yönetimi: Küçük boyutlu CBS 
projelerinde coğrafik bilgilerin sınırlı 
boyuttaki basit dosyalarda saklanması 
mümkün. Ancak, veri hacimlerinin geniş 
ve kapsamlı olması, bunun yanında birden 
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Gündem: 
Coğrafi bilgi sistemleri ve 

Türkiye’deki durum

çok veri gruplarının kullanılması durumunda 
veri tabanı yönetim sistemleri (data base 
management systems), verilerin saklanması, 
organize edilmesi ve yönetilmesine yardımcı 
olur. Veri tabanı yönetim sistemleri, bir 
bilgisayar yazılımı olup veri tabanlarını yönetir 
veya birleştirir. Birçok yapıda tasarlanmış veri 
tabanı yönetim sistemi var. Ancak CBS için 
en kullanışlısı ilişkisel (relational) veri tabanı 
sistemidir. Bu sistem tasarımında, veriler 
tablo bilgilerinin elde edilişindeki düşünce 
yapısına uygun olarak bilgisayar belleğinde 
saklanır. Farklı bilgiler içeren tabloların 
birbiriyle ilişkilendirilmesinde bu tablolardaki 
ortak sütunlar kullanılır. Bu yaklaşım basit 
fakat esnek bir tasarım olup geniş çapta CBS 
uygulamalarında kullanılıyor.

3. Veri işlem: Bazı durumlarda özel CBS 
projeleri için veri çeşitlerinin birbirine 
dönüşümü veya irdelenmesi istenebilir. 
Verilerin sisteme uyumlu olması bunu 
gerektirebilir. Örneğin, konumsal bilgiler 
farklı ölçeklerde mevcut olabilir (yol 
verileri 1/100.000, nüfus dağılım verileri 
1/10.000, bina verileri 1/1.000 gibi). Tüm bu 
bilgiler, birleştirilmeden önce aynı ölçeğe 
dönüştürülmeli. Bu dönüşüm görüntü 
amacıyla geçici olabileceği gibi bir analiz 
işlemi için sürekli ve kalıcı da olabilir. 
CBS, gerek bilgisayar ortamında obje 
üzerine imlecin (mouse) tıklanması ile basit 
sorgulama kapasitesine, gerekse çok yönlü 
konumsal analiz araçlarıyla (tools) yönetici ve 
araştırıcılara istenen süreçte bilgi sunar. CBS 
teknolojisi artık coğrafik verileri istatistiksel 
grafikler ve “eğer olur ise..” (if conditions) 
şeklindeki mantık sorgulamaları ve senaryolar 
şeklinde irdeleme aşamasına geldi. CBS 
teknolojisi konumsal verilerin sorgulanması 
ve analizinde, yazılımlar sayesinde, birçok veri 
her türlü geometrik ve mantıksal işleme tabi 
tutulabilir. 

4. Veri sunumu: Görsel işlemler yine CBS 
için önemli bir işlev. Birçok coğrafik işlemin 
sonunda yapılanlar harita veya grafik 
gösterimlerle görsel hale getirilir. Haritalar, 
coğrafik bilgiler ile kullanıcı arasındaki en iyi 
iletişimi sağlayan araçlardır. Kartoğrafların 
uzun yıllardır harita üretmesine karşın, CBS 
kartoğrafya biliminin hızlı gelişmesine de 
katkıda bulunan yeni ve daha etkili araçları 
sunuyor. Haritalar, yazılı raporlarla, üç boyutlu 
gösterimlerle, fotoğraf görüntüleri ve çok-
ortamlı (multimedia) ve diğer çıktı çeşitleriyle 
birleştirebiliyor.
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