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CBS Genel Müdürlüğü, 
veri paylaşımını düzenleyecek 
taslak mevzuatı hazırladı

2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulmasıyla CBS 
çalışmaları ivme kazandı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi (TUCBS) Projesi kapsamında kurumlar arası 
veri paylaşımını düzenleyecek taslak mevzuat hazırlandı. 
INSPIRE Direktifi ekindeki 10 veri teması ve Kent Bilgi 
Sistemleri için standartlar oluşturuldu.

Gündem sayfalarımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de bilgi verdi. Yapılan yazılı 
açıklamada, Genel Müdürlüğün 2011 yılında kurulduğunu anımsatan 
yetkililer, CBS çalışmalarının ivme kazandığını bildirdiler. Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sisteminin kurulması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Portalı’nı işletmekle 
görevli olduklarına dikkat çeken yetkililer yürüttükleri çalışma ve projeleri 
anlattılar. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi kapsamında 
çeşitli kurumlar tarafından üretilen coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliğini 
sağlamak amacıyla Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifi 
ekinde bulunan 10 veri teması ve Kent Bilgi Sistemleri için standartlar 
oluşturuldu. CBS Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan standartlar 
İnternet sayfasında görüşe açıldı. Bu yıl, INSPIRE Direktifi ekinde yer alan 
34 tema ile ilgili Mekansal Veri Envanteri ile ülke çapında üretilen verinin 
nerede, ne zaman, kim tarafından ve hangi standartlarda üretildiği, formatı 
ve büyüklüğü vb. konuları içeren bir envanter hazırlanacak. Yapılan yazılı 
açıklamada şu bilgiler verildi:
 

Ulusal CBS çalışmaları
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurma 
çalışmaları, 2003 yılında Başbakanlık 
tarafından yayınlanan 2003/48 sayılı Genelge 
ile yürütülmeye başlanan e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi Kısa Dönem Eylem Planı kapsamında 
başlatıldı. Eylem Planında yer alan “Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulabilmesi 
İçin Bir Ön Çalışma Yapılması” konulu 47 
numaralı eylem Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
(TKGM) sorumluluğunda gerçekleştirildi. 

TUCBS Projesi;       
2005 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
koordinasyonunda 2005/5 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı ile e-Dönüşüm 

Türkiye Projesi, 2005 Eylem Planı yayınlandı. 
Bu eylem planında yer alan “Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluşturmaya 
Yönelik Altyapı Hazırlık Çalışmaları” konulu 36 
numaralı eylemin yürütülmesi görevi TKGM’ye 
verildi. Bu kapsamda yapılan çalışmaların 
neticesinde Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi Politika ve Strateji Dokümanı 
hazırlandı. 
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 
Planı’nın “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” 
teması altında yer alan 75 numaralı 
“Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu” 
eylemi ile Türkiye’de coğrafi veri altyapısı 
kurulumuna yönelik uygulama çalışmaları 
başlatıldı. 75 numaralı eylem, kamu kurum 
ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları 
coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden 
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kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portalın 
oluşturulması ve coğrafi verilere ilişkin içerik 
ve değişim standartlarının belirlenmesi 
konularını kapsadı. TKGM sorumluluğunda 
yürütülen eylem sonucunda, 16 Aralık 2009’da 
başlatılan çalışmalarla, Coğrafi Bilgi Sistemi 
Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü hazırlandı. 
Hazırlanan rapor, 27 Ocak 2011’de mülga 
Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) sunuldu. 
9 Aralık 2009’de mülga Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklik 
ile “Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi’nin 
Oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve 
işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, 
yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını 
teşvik etmek” görevi verildi ve Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi oluşturulması ile ilgili ilk yasal 
düzenleme yapıldı. Bu göreve dayalı olarak 
2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Programda, “e-Devlet Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi” 
hedefi kapsamında, 2011 yılı Yatırım 
Programı’nda 268 numaralı tedbir ve 2012 
yılı Yatırım Programı’nda 289 numaralı 

tedbir ile ulusal düzeyde coğrafi bilginin 
sunumunu ve paylaşımını sağlamak üzere 
bir portal kurulması; veri içerik ve değişim 
standartlarının belirlenmesi kararı alındı.
2011 yılında 644 numaralı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bakanlık bünyesinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
Oluşturulması çalışmalarının da Genel 
Müdürlükçe yürütülmesine başlandı. Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması ile 
elde edilecek yararlar şöyle özetlenebilir:

Birlikte çalışabilir coğrafi 
veri standartları belirlenerek, 
e-devlet uygulamalarının 
yaygınlaşması sağlanacak ve 
vatandaşa verilen hizmetin 
niteliği ve niceliği arttırılacak,

Veri paylaşımı sağlanarak 
mükerrer veri üretiminin 
önlenmesi neticesinde kaynak 
israfının önüne geçilecek,
  
 

Doğru ve güncel coğrafi bilgiye 
erişim sağlanması ile karar 
destek süreçleri iyileşecek ve 
kamuda etkin yönetime hizmet 
edilecek,

Veriye hızlı ve kolay erişim 
sağlanarak yatırım süreçleri 
iyileşecek.

Kurumlar arası veri paylaşımını sağlayacak 
esas ve usulleri ortaya koyarak kamuda 
mükerrer veri üretimini ve bu konuda 
harcanan kaynak israfını önlemek amacıyla 
TUCBS Projesi kapsamında kurum ve 
kuruluşların yapıları ve yürürlükteki mevzuat 
incelenerek kurumlar arası veri paylaşımını 
düzenleyecek taslak mevzuat hazırlandı.
TUCBS kapsamında uluslararası düzeyde 
İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, 
İspanya, Amerika Birleşik Devleri, 
Avustralya ve Kanada’daki konumsal veri 
altyapısı çalışmaları incelendi ve Türkiye’de 
TUCBS kurulması ve işletilmesi sürecinde 
uygulanacak mevzuat kapsamı belirlendi. 
Öncelikli olarak Avrupa Birliği’ne (AB) uyum 
sürecinde çevre faslında uygulanması 
öngörülen INSPIRE çalışmalarıyla paralellik 
hedeflendi. TUCBS kurulması ve işletilmesine 
yönelik Türkiye’de çerçeve bir mevzuat 
mevcut değil. Bu süreci başlatmak için 
kanun düzeyinde “Türkiye Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulması ve 
Yönetilmesine Yönelik Kanun” ve bu kanunun 
işletilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yürürlüğe koyması beklenen 
“Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının 
Kurulması Ve Yönetilmesine Dair Uygulama 
Yönetmeliği” belirlendi.
Taslak olarak hazırlanan kanunun temel 
amacı, ulusal düzeyde farklı kaynaklardan 
sağlanan coğrafi verilerin bilgi teknolojileri ile 

kayıt altına alınarak yönetilmesi, elektronik 
ortamda güncel ve nitelikli hizmetler 
sunulabilmesi için kamu idareleri nezdinde; 
teknik, sosyal ve ekonomik alanlarda 
konumsal nitelikli veri değerini artıran, birlikte 
çalışabilirliğini sağlayan, Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı kurulması ve 
idaresine dair usul ve esasları düzenlemek.

Söz konusu mevzuat yayınlanmadan önce 
Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için Bakanlığın ihtiyaç 
duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin 
edilmesi konularında çalışmalar yürütmek ile 
üretilen verinin temin edilmesi, kullanılması 
ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 
bakanlık, genel müdürlük, belediye ve 
diğer kurum ve kuruluşlarla protokoller 
imzalanıyor. Söz konusu protokoller imzalanıp 
coğrafi veriler toplandıktan sonra etkin bir 
şekilde veriye erişim ve kurumlar arası veri 
paylaşımı sağlanacak.

TUCBS Projesi kapsamında çeşitli kurumlar 
tarafından üretilen coğrafi verilerin birlikte 
çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa 
Mekânsal Veri Altyapısı (Infrastructure for 
Spatial Information in the European- INSPIRE) 
Direktifi ekinde bulunan 10 veri teması ve Kent 
Bilgi Sistemleri için standartlar oluşturuldu. 
CBS Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
bu standartlar İnternet sayfasında tarafların 
görüşlerine açıldı. (http://www.csb.gov.tr/gm/
cbs/)

Proje kapsamında veri standartlarının 
belirlenmesi için metaveri (üstveri) esasları 
belirlendi, öncelikli veri temalarının kapsamı 
oluşturuldu, veri temalarına ait uygulama 
şemaları ve detay katalogları tasarlandı ve 
detay sınıflarının özellikleri tanımlandı. 

TUCBS projesi kapsamında belirlenen veri 
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paylaşım esasları çerçevesinde Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 
altyapısı hazırlanan Coğrafi Veri Portalı 
üzerinden coğrafi veriler kullanıcıların 
hizmetine açılacak.

Yürütülen CBS projeleri 
Mekânsal Veri Arşivi
Bakanlığımız bünyesinde üretilen ve kullanılan 
coğrafi verilerin ortak bir veritabanında 
toplanması ve arşivlenerek gerektiğinde 
ulaşılması için bir arşiv sistemi geliştirildi. 
Mekânsal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) ve 
Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından 
kullanılıyor.

Mekânsal Veri Bilgi Sistemi
Bakanlık projelerimizden olan Mekânsal Veri 
Bilgi Sistemi (MVBS) ile MVAS’de yer alan 
pafta, plan ve bunlara ait bilgilerin nokta, 
çizgi ve alan olarak Web ortamında bir harita 
sunucusu vasıtasıyla sayısal olarak sunulması 
ve sorgulanması sağlanıyor.
Bakanlıklar Mekânsal Veri Envanteri
2013 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi 
planlanan bir proje ile Bakanlıklarımız 
tarafından üretilen ve kullanılan coğrafi 
verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü, kuruluş amacı ve görev kapsamı 
doğrultusunda INSPIRE Direktifi ekinde 
yer alan 34 tema ile ilgili Bakanlıklar 
Mekansal Veri Envanterini hazırlamak ve 
ülke çapında Bakanlıklarda üretilen verinin 
tam olarak nerede, ne zaman üretildiği ve 
güncelleme tarihleri, kim tarafından ve hangi 
standartlarda üretildiği, verinin formatı ve 
büyüklüğü vb. konuları içerecek şekilde bir 
envanter hazırlatma amaçlanıyor.

INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi
2013 yılında başlatılacak olan ve AB 
fonlarından desteklenen “INSPIRE Kapasite 

Geliştirme” projesi ile 
Bakanlıklarımızda görevli idari 
ve teknik personelin eğitim, 
seminer ve çalıştaylarla 
CBS teknolojileri konusunda 
kapasitelerinin artırılması 
hedefleniyor. Proje kapsamında 
ayrıca INSPIRE Direktifi 
ekinde bulunan belli veri 
temalarının, meta verileri ile 
birlikte ulusal ve uluslar arası 
standartlara göre hazırlanması 
ve Bakanlığımız Coğrafi Veri 
Portalı üzerinden kullanıcılara 
sunulacak formatta üretilmesi 
planlanıyor.

Türkiye Vektörel Harita 
Bilgisi 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın tüm birimlerinde 
kullanılmak üzere Türkiye 
sınırları içerisindeki tüm il 
ve ilçelere ait yol, mahalle, 
yerleşim yerleri, önemli yerler 
bina adres noktaları bilgilerini 
içeren vektörel haritaların alımı 
yapıldı.

Bilişim Stratejisi ve Fizibilite Etüdü 
Projesi
Bakanlıkların birleşmesinin ardından bilişim 
süreçlerini planlamak ve yönetmek için 
Bakanlık Bilişim Stratejisinin Oluşturulması 
ve Bakanlık tüm iş süreçlerinin elektronik 
ortamda kolayca yapılmasının sağlanması, 
elektronik ortamdaki iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi, elektronik ortamda olmayan iş 
süreçlerinin analiz edilerek elektronik ortama 
aktarılması projelendirilip Bakanlık vizyonuna 
paralel olarak ileriye yönelik Bilişim Stratejisi 
ve yol haritası oluşturuldu ve fizibilite etüdü 
raporu hazırlandı. 

Uluslararası çalışmalar
Uluslararası düzeyde CBS alanında çok önemli bir konferans 
olan INSPIRE Konferansı,  Avrupa Komisyonu JRC (Joint 
Research Center) işbirliğiyle 2012’de düzenlendi.  Bakanlığımız 
ev sahipliğinde 23–27 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen ve ana teması; çevre bilgisi ve yeniliğin 
paylaşımı olan INSPIRE 2012 Konferansı’na, 753 yerli ve 484 
yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1237 kişi katıldı.  
23-24 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan 6 (Çalıştay) 
oturumunda;  19 yabancı ve 3 yerli katılımcı olmak üzere 
toplam 22 katılımcı;  TUCBS ve belediyelerin CBS ile ilgili 
çalışmaları, Kent Bilgi Sistemleri (KBS), coğrafi bilgi için 
Avrupa standartları, INSPIRE Direktiflerine bağlı Open 
Geospatial Consortium (OGC) ve Mekânsal Veri Altyapısı (SDI) 
standartları, INSPIRE veri temaları, e-devlet ve INSPIRE’IN 
birbirine uyumlaştırılması, INSPIRE servislerinin Geoserver ile 
yayınlanması gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.
Bakanlığımız Haziran 2010 tarihi itibarıyla yasal yetkili 
örgütlere üye oldu. Böylece ilgili faaliyetlerin içinde etkin roller 
alınırken AB kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunulacak. 
Birliğe üye ülkelerin edinilmiş deneyimlerinden yararlanma 
(karşılıklı etkileşim), Bakanlığın, yasal yetkili örgütlerdeki 
temsiliyeti ile diğer ülkelerin üye olan kurum/kuruluşların 
çalışmalarımız konusundaki farkındalığını geliştirme, AB üye 
ülkeleri ile geleceğe yönelik ortak proje ve işbirlikleri için fırsat 
yaratma, Bakanlığımız personelinin konuya ilişkin bilgi birikimi 
ve deneyimini artırma da hedefleniyor. 
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