
Belediyeler 

bir yıl içinde 

tamamlanacak sistemle, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının ana bilgisayarı 

üzerinden kent bilgi 

sistemindeki verilere 

ulaşabilecek
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Anadolu, görüntülenerek 
kent bilgi sistemlerine aktarılacak

T
ürkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) 4 Haziran 2014’te Ankara’da yapılan Meclis 
toplantısına  katılan İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce tüm Anadolu’nun görüntülenerek kent bilgi sistemlerine aktarılacağını 
belirtti. Açılış oturumunda konuşan İçişleri Bakanı Ala, “Bugün itibariyle 
belediyecilik, yönetim sistemleri içinde merkezi bir konuma oturmuştur” dedi.

Kentler olarak çok hızlı kararlar alması gerektiğine değinen Bakan Ala, elektronik ortam 
sayesinde artık tüm şehirlerle rekabet halinde olunduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. 
Ala konuşmasında vatandaşların yönetime katılmalarının önemine dikkat çekerek, artık o 
beldenin sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla yönetişim anlayışı çerçevesinde birlikte 
yönetim politikaları belirlenmesi gerektiğine işaret etti.
Belediyelerin yönetim sistemi içinde merkezi rol üstlenmesi kararının yeni büyükşehirlerin 
hayata geçirilmesinin açık bir göstergesi olduğuna değinen Bakan Ala, yerel yönetimlerin 
güçlenmesinin merkezi yönetimi de güçlendirdiğini ifade etti.

Sistem bir yıl içinde tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce ise belediyelerle 
en fazla ilgisi olan iki Bakanlıktan birinin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı olduğuna işaret etti. 
Uydu ile tüm Anadolu’yu ve yerleşim yerlerini 
fotoğraflayarak kent bilgi sistemine aktaracaklarını 
söyleyen Güllüce, “Artık belediyeler bir yıl içinde 
tamamlanacak bu sistem ile ayrı bir hizmet 
almadan, Bakanlığın ana bilgisayarı üzerinden bu 
verilere ulaşabilecek” dedi.

İhalesi yeni yapılan bir sistem hakkında 
bilgi veren Güllüce, “Tüm 

Anadolu’nun havadan 3 boyutlu 
fotoğrafını çekeceğiz. Bunlar 

sayısallaştırılacak ve kent 
bilgi sistemine aktarılacak. 

Belediyelerimiz yeni bir 
yazılıma ihtiyaç olmadan 
bizim sisteme girip 
kent bilgi sistemine 
ulaşacak. Bir senede 
gerçekleştireceğimiz 
bu sistem ciddi maliyet 
avantajı sağlayacak” diye 

konuştu.

Bakanlıkta bakan yardımcısı ve bir müşavirin 
sadece belediyelerle ilgilenmek üzere bir 
organizasyon yaptığını, belediye yetkililerinin 
sorunlarını doğrudan buraya ulaştırabileceğini 
belirten Güllüce, artık devletlerin değil şehirlerin 
yarıştığını söyleyerek 2005 yılında dünya 
nüfusunun yüzde 50 nispetinde kırsal ve kent 
nüfusu olarak dengelendiği konusunda bilgi verdi.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 
Projesi, 2005’te Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
(DPT) koordinasyonunda hazırlanan Bilgi 
Toplumu Stratejisi (BTS) kapsamında belirlenen 
eylemler arasında 47. Eylem olarak yer aldı.  
2006-2010 dönemini kapsayan 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 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. 
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