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Coğrafi bilgi sistemleri ve 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney: 

Sürdürülebilir bir kalkınma, 
etkili bir arazi yönetimi ile olur

Başlattıkları bütün projelerin tamamlandığını 
belirten Güney, geliştirme ve günün 
şartlarına uyumlaştırma çalışmalarının 
sürdüğünü belirtti. Bu yıl sonunda Türkiye’nin 
30 cm çöznürlüklü ortofoto haritaları 
tamamlanacağını bildiren Güney, Dünya 
Bankası finansmanlı Tapu ve Kadastro 
Modernizasyon Projesi’nin de 2014 yılında 
bitirileceğini söyledi.

Şubat 2013 sayımızın “Gündem” sayfaları için hazırladığımız “Coğrafi 
bilgi sistemleri ve Türkiye’deki durum” içerikli çalışmamız kapsamında 
yönelttiğimiz soruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürü (TKGM) Davut Güney yanıtladı. Genel Müdür Güney, harita-
tapu ve kadastro faaliyetlerinin bilgi teknolojileri (BT) kapsamında 
modellenebilmesi ve kullanıcılara sunulmasının, sürdürülebilir kalkınmanın 
temel elemanı olarak değerlendirildiğini belirtti. 
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 çalışmaları 
yapıldığını anımsatan Güney, 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” kararlaştırıldığına değinen 
Güney, sorumlu kuruluş olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
belirlendiğini kaydetti. 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. 
Başlattıkları bütün projelerin tamamlandığını belirten Güney, bu yıl sonunda 
Türkiye’nin 30 cm çöznürlüklü ortofoto haritaların tamamlanacağını, Dünya 
Bankası finansmanlı Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’nin ise 
2014 yılında bitirileceğini açıkladı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 
oluşturulmasında sorumlu kuruluş olduklarını vurgulayan Güney, sistemin 
oluşturulması sürecindeki işbirliklerini anlattı.  TKGM’nün BT ve CBS 
projelerine ilişkin sorularımızı Genel Müdür Güney, şöyle yanıtladı:

- Dünya ve ülkemizdeki coğrafi bilgi 
sistemleri (CBS) pazarının gelişimi ve 
mevcut durumu hakkında genel ve istatistiki 
(bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı, 
üretilen/geliştirilen yazılımlar, toplam ciro, 
vs) verileri bizimle paylaşır mısınız?

-CBS sektörü1960’lı yılların başında başladı, 
1980’lerin ortasında masa üstü uygulamalar 
ile ülkemizde görüldü, 1990’ların sonunda 
Web bazlı son yıllarda ise bulut teknolojisi 
kullanılarak yapılıyor.    
CBS sektörünün, mekânsal konum bilgisine 
dayalı pekçok sektöre altyapı sağlaması, çok 
sayıda kurum ve meslekte uygulma alanı 

bulması ve pekçok projenin bileşeni olarak 
yatırım programlarına girmesi sebepleri ile bu 
konuda ülkemizde ve dünyada sağlıklı verilere 
ulaşmak mümkün olmamakla birlikte dünyada 
yıllık 7 milyar Dolarlık bir pazar olduğu 
bilinmektedir.
    
-Kurumunuzda coğrafi bilgi sistemlerini 
(CBS) içeren proje ya da projeler ne zaman 
başlatıldı? Projenin ya da projelerin tam 
adı, amacı, kapsamı ve nihai hedefi nedir? 
Projenin e-Devlet içindeki yerinden söz eder 
misiniz?
 
-Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde Coğrafi 
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Bilgi Sistemi (CBS) içeren projeler; 2000’li 
yıllarda Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
ile başlamış. TAKBİS projesini;  Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), Sürekli gözlem 
yapan sabit GPS istasyonları ağı TUSAGA-
Aktif, Harita Bilgi Bankası (HBB), Ortofoto 
Web Servisleri, Kadastro Bitirme, Kadastro 
Yenileme, 2B ve Tapu Arşiv Bilgi Sistemi 
(TARBİS) projeleri izlemiş. 
Genel Müdürlüğümüzün yaptığı projelere 
bakıldığında sürdürülebilir bir kalkınma 
için gerekli olan arazi yönetiminin temel 
fonksiyonlarını içeren projeler olduğu 
görülecektir. Bilindiği üzere, sürdürülebilir bir 
kalkınma, etkili bir arazi yönetimi ile olur. İşte 
bu projeler arazi yönetiminin bir parçasıdır. 

 Genel müdürlüğümüzce yürütülen projeleri 
kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

TUSAGA-Aktif (Sürekli Gözlem Yapan 
Sabit GPS istasyonları) Sistemi
TUSAGA-Aktif sistemi, TKGM ve Harita 
Genel Komutanlığı’nın müşterek müşteri 
kurumlar olarak yer aldığı, İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu ve Mayıs 
2006 başlayıp Mayıs 2009 sona eren bir 
TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projesidir.  Projenin 
amacı; tüm ülke ve K.K.T.C. genelinde 24 saat 
gerçek zamanda (RTK) coğrafi konumu cm 
duyarlılığında belirlemek ve mevcut haritaları, 
Uluslararası Yersel Referans Sistemi 
(International Terrestrial Reference System- 
ITRS) dönüştürmek. 

Proje kapsamında Türkiye ve K.K.T.C. 
genelinde 146 adet TUSAGA-Aktif İstasyonu 
ile TKGM ve HGK da TUSAGA-Aktif Kontrol 
merkezleri kurulmuştur. 3700 den fazla 
kullanıcısı olan TUSAGA-Aktif Projesi, TKGM 
tarafından işletiliyor.
 

TUSAGA-Aktif projesi ile; ileri teknoloji 
kullanılarak arazi ve araziye yönelik coğrafi 
tabanlı her türlü verinin hızlı, doğru, güvenilir 
ve ekonomik biçimde toplanıyor. Böylece, 
harita ve kadastro çalışmalarının daha hızlı ve 
ekonomik olarak gerçekleştirilmesi, e-devlet 
çerçevesinde yapılan çalışmaların mekânsal 
altyapısının oluşturulması, yerkabuğu-plaka 
hareketlerinin incelenmesi gibi faydalar 
sağlıyor.
Harita ve kadastro işlerinin zaman ve maliyet 
olarak yüzde 30’unu oluşturan nirengi/poligon 
tesis ve ölçümüne ihtiyaç olmamakta, yılda 
yaklaşık 250 milyon TL kaynak ayrılan harita 
işlerinde yıllık yaklaşık 75 milyon TL tasarruf 
sağlanıyor.

Harita Bilgi Bankası -HBB (Üretim 
İzleme Merkezi)
Ülke düzeyinde büyük ölçekli coğrafi bilgi 
sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik 
olarak harita yapan ve yaptıran kuruluşlarca 
haritalara ait meta verilerin ilgili kurumlarca 
girişine, güncellenmesine ve İnternet 
üzerinden sunumuna ve bu sayede mükerrer 
harita üretimi ile kaynak israfının önlenmesi 
hedefine yönelik geliştirilen bir mekânsal bilgi 
sistemidir.
 
HBB Portal oluşturulmasında, harita ile 
ilişkili her türlü ve her kaynaktaki bilgiyi 
tek bir şemsiye altında ve portal yapısında 
birleştirmek ve kullanıcılara sunma 
amaçlanıyor.
Projenin tamamlanarak 7 Temmuz 2008’de 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyuruldu 
ve  http://hbb.tkgm.gov.tr/metadata/ Web 
adresinden on-line hizmete sunuldu. Böylece, 
kamu kurum ve kuruluşlarının mükerrer 
harita üretmesinin önüne geçildi. Ayrıca 
herhangi bir kurumun ne zaman, nerede, 
ne tür bir harita ürettiği proje ile öğrenilip 
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detaylı açıklamalara ulaşılabiliniyor. İlgililer 
bütün bunları öğrenmek ve bilgi almak için 
kurumumuza gelmek durumunda kalmadan 
zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyorlar.

Ortofoto Harita Üretimi ve Ortofoto 
Web Servisleri
Havadan çekilen resimlerle fotogrametrik 
olarak üretilen 1/5000 ölçekli standart 
topoğrafik kadastral haritalar, tapulama 
çalışmalarının hızlanmasına ve birçok yatırım 
projelerinin (baraj, arazi toplulaştırması, yol 
vb.) gerçekleştirilmesinde altlık oluşturdu.
 
2000’li yılara geldiğimizde özellikle kadastro 
yenileme projeleri ve diğer CBS projelerinin 
temel ihtiyacı sayısal ortofotolar oldu. Tapu 
Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında 
belirlenen çalışma alanlarında, çalışmalar 
öncesinde karar-destek süreçlerinde 
çalışmalar sonrasında ise kalite bütünlük 
kontrollerinde ve yasal boyuta altlık olarak 
kullanılması amacı ile Harita Dairesi 
Başkanlığı’nda Ortofoto Bilgi Sistemi 
çalışmaları başlatıldı. 
Mart 2010’da İdaremizce başlatılan 
çalışmalarda, kurum tarafından üretilen 
veya protokollerle diğer kurumlardan temin 
edilen ortofotoların OGC standartlarında 
WMS olarak sunulmasına karar verildi. 
Servislerin Kadastro Müdürlükleri tarafından 
kullanılması için, ortofoto servisleri, Açık 
Coğrafi Bilgi Konsorsiyumu (OGC- Open 
Geospatial Concortium) standartlarında 
WMS (Web Map Service) olarak sunuluyor. 
Müdürlükler, bu ortofoto servislerini mevcut 
kullandıkları CAD/GIS yazılımları ile altlık 
olarak kullanabilmekte, kadastro verilerini 
içeren CAD/GIS verileri ile çakıştırarak, 
işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 2013 
yılı sonunda ülkemizin, 30 cm çöznürlüklü 
ortofoto haritaları tamamlanmış olacak.
Kurumumuzda bir dijital hava kamerası 

donanımlı uçak ile hava resmi çekimi amaçlı 
uçuş hizmetleri yapılıyor. Kurum ihtiyacının 
dışında özel sektöre de ücret karşılığı harita 
üretim amaçlı hizmet veriliyor. 
 
Kadastro Bitirme Projesi
Ülkemizdeki kadastro çalışmaları, 
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yapılıyor. 
2003 yılının sonunda yapılan değerlendirme 
sonucunda henüz kadastrosu yapılmamış 
yaklaşık 13bin birimin (köy/ mah.) kadastro 
çalışmalarının bitirilmesi hedeflenip “Tesis 
Kadastrosunun Tamamlanması Projesi” 
uygulamaya konuldu. Proje, 2010’da 
tamamlandı. 
Kadastro çalışmalarında 2003 yılına kadar 
yıllık üretim ortalama 350 birim iken, çalışma 
metodunun değiştirilmesi ve özel sektörden 
hizmet satın alınması suretiyle yıllık üretim 
yaklaşık 10 kat artırıldı, üstelik maliyetler 
düşerken sayısal formatta, bilgi sistemlerine 
uygun daha kaliteli sonuçlar elde edilmeye 
başlandı. Proje sonucunda; sorunlu olan üçyüz  
birim  dışında kadastrosu yapılmayan birim 
kalmadı.

2B Kadastrosu
Proje; 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 
Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine 
adına orman sınırları dışına çıkartılan ve 
çıkarma işlemi kesinleşen yerlerin 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu’na 27 Ocak 2009 tarih ve 
27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5831 sayılı kanun ile eklenen 
ek 4’üncü maddesi hükümlerince fiili kullanım 
durumlarına göre kadastrosunun yapılması 
ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B 
alanlarının hatalarının giderilerek tescillerinin 
yapılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda; Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından intikal ettirilen 
2147 birimde (köy-mah.) yaklaşık 153.479 
hektar alan, 26 ihale grubunda “orman 
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dışına çıkartılan 2/B 
alanlarının tescili ve 
işgalcilerinin belirlenmesi” 
çalışmalarına, Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından 3 
Mart 2009’da başlandı. 
Üç etap olarak yapılan 
ihale işlemleri bitirilerek 
1925 birimde çalışmalar 
yapıldı ve yeni idari 
taksimata göre toplam 
2208 birim oluşturuldu. 
1.755 birimde toplam 
78.746 hektar alanda 
çalışmalar tamamlandı. 
453 birim çeşitli 
nedenlerle (güncelleme, 
2B nin kesinleşmemesi, 
mahkeme kararı ile 2B nin 
iptal edilmesi v.b.) ihale 
kapsamı dışına çıkartıldı. 
Ayrıca 2010 yılında iki 
grupta toplam 202 birimin 
ihalesi tamamlandı ve 
yer teslimleri yapılarak 
çalışmalar başlatıldı.
Daha önce işgalcileri belirlenerek tescili 
yapılan, ancak işgalcilerinin güncellenmesi 
ihtiyacı duyulan 39 il dahilindeki birimlerde 
(köy-mah.) 22 Temmuz 2009’da çalışmalar 
başlatıldı, toplam 1.662 birimde 61.521 
hektarlık alanda çalışmalar tamamlandı, 
sonuçlar ilgili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığına gereği yapılmak üzere 
bildirildi.

Tapu ve Kadastro Modernizasyon 
Projesi (TKMP)-Kadastro Yenileme
Dünya Bankası finansmanlı proje, mevcut 
tapu-kadastro bilgilerinin, Kadastro 
Kanunu’nda öngörüldüğü gibi mekansal bilgi 
sistemlerinin altlığını oluşturacak şekilde 

ve yapıda güncellemek, sayısal ve hukuksal 
formda bilgisayar ortamına aktararak 
kullanıma sunulmasını amaçlıyor.
Proje ile;  başta Ankara, İstanbul, İzmir, 
Antalya bölge müdürlükleri olmak üzere 22 
bölge müdürlüğü yetki alanında günümüz 
ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin 
ihtiyaçlarına göre  kadastro harita ve 
bilgilerinin güncellemesi (3402 S.K./22-a) 
ile pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar 
ortamına aktarılması çalışmaları yapılıyor ve 
mekânsal bilgi sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 
altlıklar yenileniyor. TKMP, Kadastro ve 
Tapu Kaydı Yenilemesi ve Güncellemesi; 
Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi; İnsan 
Kaynakları ve Kurumsal Gelişim; Gayrimenkul 
Değerlemesi ve Proje Yönetimi olmak üzere 5 
ana bileşenden oluşuyor. 

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
Projesi
Proje, Türkiye genelinde tapu ve tadastro 
kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak 
tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden 
yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse 
kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip 
ve kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Ülke 
genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar 
ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın 
yapılabilmesini hedefleyen en temel e-devlet 
projelerinden biri olan TAKBİS ile, tapu sicil 
ve kadastro birimlerdeki yaklaşık 650 çeşit 
işlem ve mevzuata uygun iş adımlarında 
vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve 
hızlı bir şekilde hizmet sunulması mümkün 
olacak.

1990’lı yılların başında 
bilgisayar kullanımının 
yaygınlaşması ile 
birlikte başlatılan 
kurum içi otomasyon 
çalışmalarında 
geliştirilen tapu 
otomasyon ve kadastro 
otomasyon projeleri, 
her ne kadar zaman 
içerisinde eşdeğer 
yazılımların ve 
teknolojinin gerisinde 
kalsa bile, bilgisayar 
okur-yazarlığının 
artırılmasında ve 
verilerin toplanmasında 
katkı sağladı.
Genel müdürlüğümüz, 
bu çalışmaları takiben, 
mevcut verilerin hata 
analizlerini yaparak, 
gerekli düzeltici 
faaliyetleri başlatmak, 
daha gelişmiş teknoloji 
ve profesyonel 

yazılımlarla işlemleri gerçekleştirmek, 
ürettiği verileri diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşmak üzere 2000 yılında 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ni (TAKBİS) 
projelendirmiş.
 
TAKBİS üç aşama olarak modellendi
 I. Aşama: 26 Aralık 2000’de Havelsan A.Ş. 
imzalanan sözleşme ile öncelikle mevcut 
işleyişin analizi ve bu doğrultuda sistem 
tasarımı yapıldı. Tasarımlara göre kodlanan 
yazılımlar, model bir sistem üzerinde merkez 
birimleri, 1 bölge, 6 tapu sicil, 1 kadastro 
müdürlüğü ile 1 kadastro şefliğinde deneme 
amaçlı uygulamalar yapıldı. 2005’te projenin 
kesin kabulü gerçekleştirildi.
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II. Aşama: Pilot aşamadan elde edilen deneyim 
sonrasında, 12 Eylül 2005’te Havelsan A.Ş. ile 
3 yıllığına imzalanan sözleşmeyle, TAKBİS’in 
yaygınlaştırılmasına geçildi. Bu süreç 
içerisinde, 957 tapu sicil müdürlüğünden 224 
müdürlük ile 325 kadastro müdürlüğünde 
29 müdürlük ve bağlı 3 şeflik, TAKBİS 
kapsamında çalışmaya başladı. Yine aynı 
süreçte tasarruf sağlanması amacı ile 175 
müdürlüğün veri girişi ve işletime alma 
faaliyetleri kurum çalışanları tarafından 
yapıldı.

III. Aşama: TÜRKSAT ile 30 Haziran 2010’da 
imzalanan sözleşme ile, geriye kalan tapu 
sicil müdürlüklerinin sistem kapsamında 
işletime alınması ile yaygınlaştırma sürecinin 
tamamlanması, mevcut yazılımların idamesi 
için gerekli desteğin sağlanması, yeni bir 
sistem merkezinin kurulması, DPT tarafından 
hazırlanan Eylem Planları doğrultusunda veri 
yedekliliği hizmetinin sağlanması başlatıldı. 
Proje kapsamında Tapu Sicil Uygulama; 
Kadastro Uygulama; Proje Takip ile Kaynak 
Yönetimi (Ofis Otomasyon) yazılımı olmak 
üzere 4 ana yazılım geliştirildi. TAKBİS ile 
on-line olarak şu kurumlarla veri paylaşımı 
yapılıyor: 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS); 
Adalet Bakanlığı (UYAP); Maliye Bakanlığı; 
Mali Suçları Araştırma Kurumu; Gelir İdaresi 
Başkanlığı  (VEDOP) ve Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü.
TAKBİS ile sadece kurumlar ile very paylaşımı 
yapılmıyor, e-devlet üzerinden vatandaşlar, 
adlarına kayıtlı gayrimebkulleri görebiliyor, bu 
gayrimenkuller üzerinde işlem başladığında 
SMS ile bilgilendiriliyor, işlem yaptırdıklarında 
yatıracakları harç miktarını buradan 
öğrenebiliyorlar.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) Projesi 
Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Kamu 
Yönetimi’nde modernizasyon başlığında yer 
alan eylem planında 75 nolu eylem “Coğrafi 
Bilgi Altyapısı Kurulumu” Projesi de TKGM’nin 
sorumluluğunda yürütüldü.
TUCBS, Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere 
ve INSPIRE Direktifine uygun coğrafi bilgi 

sistemi altyapısı kurulmasını (Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi-TUCBS); kamu kurum 
ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi 
bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara 
sunmaları amacıyla bir Web portalı 
oluşturulmasını; coğrafi verilerin tüm kullanıcı 
kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde içerik standartlarının oluşturulmasını 
ve coğrafi veri değişim standartlarının 

belirlenmesini amaçlayan bir e-devlet 
projesidir.
TKGM sorumluluğunda yürütülen Coğrafi Bilgi 
Sistemi Altyapısı (CBS-A) Kurulumu Fizibilite 
Etüdü Raporu hazırlandı ve 27.01.2011’de 
Kalkınma Bakanlığına (Mülga Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına) iletildi. Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi 
görevi, 644 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü’ne verildiğinden, bundan 
sonra bu konuda yapılacak çalışmalar Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülecek.

Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)
Proje ile TKGM bünyesinde bulunan 
büyük bir kısmı Osmanlıca ile yazılı arşiv 
belgelerinin en son teknoloji kullanılarak 
görüntülenmesi; sağlıklı bir fihrist yapısı 
oluşturulması; fihrist sistemi ile taranmış 
belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve 
belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik 
çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması; 
Tapu Arşiv Otomasyonu çerçevesinde, 
arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme 
yapılarak kullanıcı tarafından sayısal ortama 
atılan bilgilerin raporlama fonksiyonlarının 
geliştirilmesi hedeflendi. Bu çerçevede, Tapu 
Arşiv Otomasyonu Projesi’ne konu olan arşiv 
belgeleri; zabıt-kayıt defterleri; İstanbul TKBM 
arşivindeki defterler ( Temessük); köy ve 
yayla sınır kayıtları ile mer’a tahsis kararları; 
hâsılat kayıtları; tapu tahrir defterleri; arşiv 
belgelerine ait; 51.192 adet dosya, belge, 
paket ve defter muhteviyatı toplam yaklaşık 
üç milyon adet muhtelif ebatlarda varak en 
son teknoloji kullanılarak tarandı. 8227 cilt 
zabıt defterine ait 1726 rulo mikrofilm çekimi 
yapıldı. 25.564.912 eski yazı tapu kaydının 
transkribi yapılarak dijital ortama aktarıldı. 
Arşiv otomasyonu yazılım ve altyapısı kuruldu.
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TARBİS projesi ile Tapu Arşiv Dairesi 
Başkanlığı bünyesindeki belgelerin büyük bir 
kısmı dijital ortama aktarılarak mikrofilmlere 
alınarak arşiv belgelerinin daha etkin 
muhafazası ve kullanımı sağlandı. Projenin 
uygulamasıyla mevcut arşiv belgelerinin giriş 
çıkışı ve kullanım bilgilerine ait istatistiki 
veriler tutulabiliyor, belgelere ait her türlü 
raporlama yapılabiliyor ve talepte bulunan özel 
ve tüzel kişilere izin ve yetkileri çerçevesinde 
dijital ortamda ya da kâğıt ortamında bilgi 
ve belge sunulabiliyor. 12 Aralık 2005’te 
çalışmaları fiilen başlatılan projenin kesin 
kabulü 2 Ağustos 2009’da yapıldı. 
TARBİS Projesi il, proje kapsamında sayısal 
ortama aktarılmış olan verilere hızlı bir 
şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Mevcut fihrist 
sistemine göre tespiti mümkün olmayan tapu 
kayıtlarına; taşınmaz ve malikleri ile ilgili 
indeks bilgilerinin sayısal ortama aktarılması 
sonucu oluşan yeni dokümantasyon sistemi ile 
daha kolay ulaşılabiliyor.
Çalışmalar, çoğunluğu birinci derecede 
korunması gerekli taşınabilir kültür varlığı 
niteliğinde olan söz konusu belgelerin asılları 
yerine mikrofilm veya dijital kopyaları üzerinde 
yürütüleceğinden belge aslının yıpranması 
önlenerek asırlarca daha yaşatılması sağlandı. 
Diğer kurum ve kuruluşlara sayısal ortamda 
bilgi ve belge desteği sunulurken aralarında 
Filistin, Bosna Hersek, Kosova, K.K.T.C, 
Makedonya ve Hırvatistan’ın da bulunduğu 
tarihi bağımız olan ülkelere hızlı ve güvenli 
bir şekilde arşiv desteği verilebiliniyor. Çeşitli 
konulardaki istatistikî bilgilere kolayca 
ulaşılabilinirken zamandan büyük ölçüde 
tasarruf sağlanıyor.
Yerli ve yabancı araştırmacılar çalışmalarını 
yeni dizayn edilen araştırmacı salonunda 
ve kendilerine verilen yetki çerçevesinde 
bilgisayar ortamında yapabiliyor. Çalışmalar 
sayısal ortamdaki veriler üzerinden 
yürütüldüğünden, personel ortam koşullarında 

bulunan toz, mantar v.b. olumsuzluklardan 
etkilenmiyor.

-CBS projeniz hangi aşamalardan geçti, 
mevcut durumundan söz eder misiniz? Proje 
hedefine ulaştı mı? Önümüzdeki dönemde 
uygulamaya konulacak yeni bir adım var mı?

-Başlattığımız bütün projeler tamamlandı, 
geliştirme ve günün şartlarına uyumlaştırma 
çalışmaları devam ediyor. Kadastro yenileme 
projeleri devam ediyor, Dünya Bankası 
finansmanlı TKMP Projesi, 2014 yılında 
tamamlanacak. Başlayıpta yarım kalan CBS 
projerimiz bulunmuyor. 

Bütün projeler hedefine ulaşmış durumda. 
Bilindiği üzere CBS projeleri, analiz, tasarım, 
pilot uygulma ve yaygınlaştırma süreçlerinden 
geçiyor. Kurumumuz projeleri de bu 
süreçlerden geçti. 
Gelişen, değişen teknoljilere ve mevzuata 
parallel olarak, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü projerde yeni 
teknolojileri kullanılmasına yönelik gerekli 
güncellemeler yapılıyor.
 
-Proje kapsamında bir veri bankası ve portal 
oluşturma hedefi var mı? Veri bankası veya 
portal kuruldu mu?

-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin 
olmazsa olmazı Koordinat Referans Sistemi 
olan – TUSAGA-Aktif, coğrafi metaveri portal 
olan Harita Bilgi Bankası, Tapu ve Kadastro 
verileri  ve Ortofoto haritalar bir veri bankasına 
sahip olup farklı portaller üzerinden ilgilisine 
online sunuluyor. 

 -Bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi 
sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi 
irdeleyen bir bilimsel kavram olan CBS, 
bazılarına göre ise; konumsal bilgileri 
dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı 
bir araç, veya organizasyona yardımcı 
olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak 
nitelendiriliyor. Kurumunuzda kurulan/
kullanılan CBS bu niteliklerden hangisi/
hangilerini kapsıyor?

-Kurumumuzda oluşturulan CBS projeleri; 
toplumun her kesimini ilgilendiren doğru ve 
güncel veriye en kısa sürede erişim imkanı 
sağlayarak, konumsal bilgilerin sadece dijital 
yapıya kavuşturulması değil dijital yapıya 
kavuşturulmuş bilginin ihtiyacı olan birimlerce  
paylaşılarak analiz edilmesi, işlenmesi ve 
karar destek sistemi olarak kullanılmasını 
sağlayan ve bir yaşam tarzını, bir anlayışı 
yerleştiren eğitimli insanlar, yazılımlar ve 
donanımlar bütünüdür.

- Kurumunuzda kurulan/kullanılan CBS’nin 
bileşenleri nelerdir?

-Kurulu olan CBS lerin yazılım ve donanım 
bileşenlerinin yanı sıra veri bileşeninde; 
TAKBİS kapsamında tapu ve kadastro bilgileri 
ilişkisel veri tabanında tutuluyor. TUSAGA-
Aktif ile  TAKBİS ve diğer projelere kolay-
ekonomik-hassas veri toplanabilmekte, 
Ortofoto Bilgi Sistemi ile CBS projelerine altlık 
sağlanıyor, Kadastro bitirme, yenileme ve 2/B 
çalışmaları ile kadastro  bilgisi elde ediliyor 
ve iyileştiriliyor, HBB ile metadata altlığı 
oluşturuluyor. 
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-CBS’de hangi modeli kullanıyorsunuz?

-TAKBİS ve diğer projelerde merkezi veri 
tabanı yönetim modelini kullanıyoruz.Web 
bazlı ve bulut uygulamalar hedeflerimiz 
arasında.

-Kurumunuzun yürüttüğü CBS projesi, 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Projesi (TUCBS) kapsamında mıdır? 
Projenizin TUCBS’deki rolü ve katkısı nedir? 
Nasıl bir işbirliğiniz var? 

-Bütün projelerimiz TUCBS’nin olmazsa olmaz 
bir parçasıdır. TUCBS tamamlandığında Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, zaten 
sunmakta olduğumuz coğrafi verileri TUCBS 

portalına da sunabiliriz. TUCBS projesini 
yürüten CBS Genel Müdürlüğü ile zaten bu 
konuda bir protokolümüz  mevcut. Yani çok 
yakın bir işbirliği içersindeyiz.

-Kamuda doğru, standart ve kaliteli 
coğrafi bilginin üretilmesi, yaygın bir 
şekilde paylaşılmasını sağlayacak bir 
mekanizma oluşturulabildi mi? Söz konusu 
mekanizmanın oluşturulmasının önünde 
engeller var mı? Kurumlar arası işbirliği, 
planlama, yatırım ve denetimi sağlamak için 
neler yapılması gerekiyor? 

-Bu konuda en önemli bileşen olan idari 
altyapı 2011 yılında CBS Genel Müdürlüğü’nün 

kurulması ile 
yapıldı. Diğer 
hususların 
bu kurum 
tarafından yerine 
getirileceğine 
inanıyoruz. 

-Ulusal 
düzeyde coğrafi 
bilgi üretim 
sorumluluğu 
ülkemizde hangi 
kurumlara 
verilmiştir? 
Türkiye Ulusal 
Temel GPS Ağı 
(TUSAGA-Aktif) 
kuruldu mu? 
Kurumunuzun 
buradaki rolü 
nedir?

-Avrupa 
Birliği’nin CBS 
faaliyetlerini 
düzenlediği 

INSPIRE Direktifin de belirtildiği üzere, ulusal 
düzeyde coğrafi bilgi üretim sorumluluğu bir 
kurumun sorumluluğunda değil. Kurumlar 
yasal olarak üretmekle sorumlu oldukları 
coğrafi bilgileri üretip sunmakla yükümlüler. 
Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşu, 
kendilerinin kuruluş kanunlarında belirtilen 
görev ve yetkiler doğrultusunda sorumlu 
olduğu coğrafi verileri üretiyorlar.
Sorunuzun ikinci kısmında belirttiğiniz Türkiye 
Ulusal Temel GPS ağından bahsediyorsunuz. 
Daha önce bahsettiğimiz TUSAGA-Aktif sistemi 
projesi kapsamında Türkiye ve K.K.T.C dahil 
olmak üzere 146 adet sabit GPS istasyonu 
kurduk ve başarılı bir şekilde de işletiyoruz.

-Türkiye’de ulusal CBS’nin önündeki 
kurumsal, ekonomik ve teknik sorunlar 
nelerdir? Bu konudaki önerilen yasal, 
kurumsal ve teknolojik model nedir? Bu 
model uygulamaya konulabildi mi?
 
-Coğrafi veri üreten ve kullanan kurumlar 
olarak, belirttiğiniz konuların çözümü için 
Bakanlığımız CBS Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yapmak durumundayız.Ancak iki konu önemli. 
Birisi paylaşan kurum olmak diğeri verinin 
üreticisi eli ile Web servisleri ile sunumu ve 
kullanımı.

-Yürüttüğünüz CBS’nin işleyişi, ulusal ve 
uluslararası standartlarda veri üretimi, 
Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunun 
(INSPIRE Direktifi) sağlanması ve ulusal 
gereksinimleri karşılamasına ilişkin bilgi 
verir misiniz?
 
-Yürüttüğümüz tüm projelerde INSPIRE 
Direktifini dikkate alıyoruz. TAKBİS Web 
servislerimiz,TUSAGA-Aktif, HBB, Ortofoto 
Bilgi Sistemi tamamen uluslararası 
standartlara uygun. TUCBS Projesi 
kapsamında kurumumuz bu konuda oldukça 
bilgi sahibi olma imkanı bulmuştur.

-Uluslar arası düzeyde işbirliği yaptığınız 
kurum ve projeleri anlatır mısınız? Avrupa 
Coğrafi Bilgi Şemsiye Kuruluşu (EUROGI) 
, Avrupa Coğrafi Bilgi Ağı (GINIE) Projesi, 
Global Coğrafi Bilgi Altyapısı Projesi ve 
Avrupa Coğrafi Bilgi Altyapısı (INSPIRE) 
Projesi ile nasıl bir işbirliğiniz var?

-Bunlardan özellikle INSPIRE Direktifi bizim 
için önemli, INSPIRE’ı bileşenlerine göre 
projelerimiz ile ilgisi nispetinde takip ediyor, 
INSPIRE konferanslarında bildiri sunuyoruz. 
Diğer projeler daha küçük ölçekli harita 
üreticisi kurumları ilgilendiriyor. 
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