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Ekonomik gelişim ve değişimlere paralel olarak Türkiye’de yatırım aracı olarak görülen ve 

farklı hizmetlere altlık teşkil eden taşınmazların değerlemesinin yapılarak gerçeğe en yakın 

değerin bulunması zorunlu bir ihtiyaçtır. Değerin göreceli bir kavram olması nedeni ile 

yapılan taşınmaz değerleme çalışmalarında kullanılan değer verilerinin doğruluk, bütünlük 

ve güncelliği önemlidir. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, değer verilerinin doğruluğu ve 

bütünlüğü, aynı yer için yapılan farklı değer tahminlerinin birbirine yaklaşmasını 

sağlamaktadır. Değer verisi üreten kurumların, ürettikleri verileri paylaşabilmeleri, aynı veri 

tiplerini tekrar, değişik yöntemlerle ve farklı doğrulukta üreterek kaynak israfına neden 

olmamaları için ulusal bir standart ve otoriteye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda veri üretim ve 

sunumunda bulunan kurumlar ziyaret edilerek veri üretiminden başlayarak veritabanı 

entegrasyon süreçleri dahil olmak üzere genel yapıları incelenmektedir. Veri üretim, 

anlamlandırma ve sunum süreçlerinde uygulanan standartlar, veritabanı yapıları, 

veritabanlarının ve bilgi sistemlerinin iç ve dış paydaşlar ile yaşadığı entegrasyon sorunları 

tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaktadır. Sorunların kaynağı, ulusal standartlara 

uyulmayarak kendi özgün standartlarının kullanılması, yetkin olmayan eleman, birlikte 

çalışabilirlik esaslarına uyulmaması, veritabanı yapılarında analiz ve tasarım hataları, bilgi 

sistemleri arasında dönüşüm, değişim ve paylaşım yönünden ortak bir yapının bulunmaması, 

yaptırım gücüne sahip güçlü bir merkezi otoritenin yokluğu ile kurum ve kuruluşlar arası veri 

paylaşım isteğinin bulunmamasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü mekansal veri 

ve coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile 

bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Çalışma kapsamında, uluslararası standart ve uygulamaların ışığında, değer verisi üreten 

kurumların veritabanları arasında iletişimde yaşadıkları entegrasyon sorunlar ile çözüm 

yolları ve bu süreçte Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün rolünün ne olduğu ortaya 

konulmaktadır. 

Aralık 2018, 108 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mekansal veri, değerleme, entegrasyon, bilgi sistemleri, veritabanı, 

veri üretim ve sunumu. 
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Importance of the “value” is an increasing term in parallel with economical changes and 

developments in Turkey. Especially property valuation and reaching to the closest value to 

actual value are shown as the significant needs, since properties are seen as an investment 

instrument and a basis of numerous of services. Reliability, coherence and actuality of value 

data used in property valuation implementations are crucial since “value” is a relative term. 

Regardless of the valuation method, reliability and coherence of value data will make close 

the different value estimations to each other for the same location. A set of national standards 

and an authority are needed in order to make institutions share their value data produced by 

themselves and also to prevent wasting of resources stemming from producing the same data 

separately with different correctness and using different methods. Within this context, those 

institutions producing and providing data were visited and their general structures –including 

the whole process from data production to database integration- are analyzed. Data 

production, interpretation and data providing standards, database structures, integration 

problems that their databases and information systems experiencing with both internal and 

external stakeholders were determined and solution suggestions are offered. Sources of the 

problems are determined as follows: using self standards instead of national standards, 

incompetent staff, failing to comply with interoperability terms, analyze and design errors in 

database structures, transformation between the information systems, inexistence of a 

common structure in terms of sharing, inexistence of a powerful authority who should have 

sanction power, and unwillingness of data sharing between the institutions and agencies. 

General Directorate of Geographical Information Systems was established in order to produce 

spatial data and geographical information at national level, and to determine the data quality 

and standards including the related policy basis and strategies. In this study, in the light of 

the international standards and implementations, integration problems happening in 

communication of databases of the value-data producing institutions and solution offers, and 

the role of the General Directorate of Geographical Information Systems are introduced 

within this process. 

December 2018, 108 page 

Key words: Spatial data, valuation, integration, information systems, database, data 

production and sharing. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de hızlı kentleşme, gelişen ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve taşınmaz 

değerleme ile birlikte mekansal veri kavramının önemi artmaktadır. Değer verileri 

çoğunlukla mekana bağlı bilgilerden oluşmakta olup çeşitli kurumlar tarafından kayıt 

altına alınmakta, güncellenmekte ve arşivlenmektedir. Özellikle karar-destek 

sistemlerinin etkin/verimli çalışabilmesi ve planlama faaliyetlerinin doğru yapılabilmesi 

için standartları oluşturulmuş, doğru, güncel ve bütün bir mekansal veriye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin, mekansal veri üretim ve sunumunda 

büyük imkanlar sağlayarak verinin toplanması, üretilmesi, işlenmesi ve sunulmasını 

kolaylaştırdığı görülmektedir. Verinin oluşturulan standartlarda üretilip, 

anlamlandırılarak yönetilmesi dünyadaki değişim ve farklılaşmanın takibini kolaylaştırıp 

karar verme süreçlerine destek olmaktadır. 

Türker’e göre (2014) arazi yönetimi; arazi varlıklarının (tarım, orman, mera, toprak gibi) 

kırsal ve kentsel talepler ve olası ihtiyaçlara göre sürdürülebilir bir şekilde kullanımını 

sağlama ve geliştirme işlemi olarak tanımlanmaktadır. İhtiyaçların sonsuz ve kaynakların 

kıt olduğu düşünüldüğünde mekansal veri ve alt bileşeni olan değer verisinin arazi 

yönetimi için planlama ve karar alma süreçlerinde önemli katkılar sağladığı 

görülmektedir. 

Veri, Türk Dil Kurumu tarafından “olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve 

işlem için elverişli biçimli gösterimi” şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim 2017b). Bu 

tanımdan verinin, anlamlandırılmış bilgiye altlık teşkil ettiği ve ham halde olduğu 

anlaşılmaktadır. Veri önce bilgiye ardından anlamlandırılmış bilgiye ve son olarak 

genellenmiş bilgiye dönüşerek bilgi sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu süreçte veriye 

kullanıcı müdahalesi giderek yoğunlaşmaktadır. 

Mekansal verilerin sunulduğu bilgi sistemleri, dünya üzerindeki karmaşık sosyal, 

ekonomik, çevresel sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme 

süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; 

toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87evresel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi
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sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve 

yöntem bütünüdür. 

Türkiye’de yürütülmekte olan bilgi sistemi uygulamaları ekonomik kalkınma, sosyal 

adalet, eşitlik, kalkınma hedeflerinin belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de özellikle arazi yönetimi, ekonomisi ve 

politikalarının belirlenmesi konularında mekansal verilerin doğru, oluşturulan 

standartlarda ve mekansal bilişim disiplinlerine uygun üretilmeleri gerekmektedir. 

Paylaşılamayan, tekrar eden, standart dışı mekansal verilerin zaman ve kaynak israfına 

neden olarak veritabanlarını veri çöplüğüne dönüştürdüğü görülmektedir. 

Mekansal veri altyapısı, araziye ilişkin iyelik verileri ile sürdürülebilirliği destekleyecek 

yapay ve doğal çevreye ilişkin topografik, toplumsal ve ekonomik veri setleri ve bunların 

yanı sıra e-devlet ve e-vatandaş uygulamalarını sağlayacak altyapıları içerir (Demirel 

2008). Mekansal veri altyapısının oluşması araziye ilişkin mekansal verilerin farklı 

formatlarda toplanması, kalitelerinin kontrolü, işlenmesi, topolojilerinin kurulması 

aşamalarından geçmektedir. Verilerin büyük bir kısmının mekansal bileşeni 

bulunmaktadır. Mekansal bilgiye ucuz maliyetle sahip olabilmek ve en iyi şekilde 

yönetebilmek için ulusal veri üretim ve sunum standartlarının oluşturulması 

gerekmektedir. Çünkü mekansal veriler nitelik ve nicelik yönünden giderek artan ve 

çeşitlenen kaynaklardan, farklı teknolojik altyapılar kullanılarak elde edilmektedir. 

Üretilen veriler, bilgi sistemlerine altlık teşkil edeceği için doğru, güvenilir, mekansal 

veri üretim standartlarına uygun, sorgulanabilir ve paylaşılabilir yapıda sunulması 

gerekmektedir. Aynı veri farklı kurumlarca tekrar, farklı yöntem ve standartlarla yeniden 

üretilmekte bu durum kaynak israfına neden olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

(ÇŞB) bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü tarafından hizmete 

alınacak GeoPortal hizmete girdiğinde farklı kuruma ait mekansal verilerin oluşturulan 

standartlarda ve ortak bir platformda sunulması gerçekleşmiş olacaktır. 

Bilgi gücünü elinde bulundurma isteğindeki kurumların, otorite olmak hevesiyle 

paylaşıma hazır verilerini paylaşmaya sıcak bakmadıkları gözlenmektedir. Doğru ve 

güvenilir şekilde paylaşılan mekansal veriler bilgi sistemlerinin etkin çalışmasını sağlayıp 

verimliliği arttırarak arazi planlamasına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi_veri
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Türkiye’de entegre yapıda çalışan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Projesi gibi 

başarılı, örnek uygulamalar bulunduğu görülmektedir. Bu proje ile tapu ve kadastro 

verileri, bilgi sistemi aracılığıyla paylaşılabilmekte, iyileştirme ve güncellemelerle 

verilerin doğruluk ve güncelliği en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bilgi sistemleri, sahip oldukları teknik imkanlarla ürettikleri sorgulama sonuçlarına göre 

karar verme süreçlerine olumlu etkide bulunarak sorunların hızlı ve ekonomik çözümüne 

katkıda bulunmaktadırlar. Mekansal bilgi sistemleri ise, arazinin görsel modellerinin 

oluşturulması, teknik analizlerinin yapılması, istatistiki verilerin oluşturulması, topoloji 

kuralları ile olumlu ve olumsuz analiz raporları oluşturulması, bütünleşmiş ve esnek bir 

yapı içerisinde ancak tanımlanan mekansal bilişim disiplinlerine uygun olarak veri 

paylaşımını sağlayabilmektedir. Mekansal bilgi sistemleri sunmuş oldukları yönetim 

becerisiyle mülkiyet güvenliği, kırsal ve kentsel arazilerin denetimi, arazi ve arsa 

spekülasyonunu önleme, taşınmazların vergilendirilmesi, taşınmaz değerleme hizmetleri, 

arazi kullanımı, doğal kaynaklar ve çevrenin sürdürülebilirliğinin yönetimi, yıllık ürün 

tahmini, erozyonla mücadele, orman alanlarının korunması, çevresel etki 

değerlendirmesi, hazine ve tarım arazilerinin kontrolü, doğal afetlerde zarar ve ziyan 

tespitinde önemli bilgi altlığı olmaktadır. Ancak standartları oluşturulmamış, belli bir 

mekansal bilişim disiplininden uzak üretilen verilerin kullanımı, paylaşımı ve bunun 

sonucunda elde edilen analiz ve çıkarımların doğruluğu görecelidir. Türkiye’de mekansal 

verilerin ortak kullanımı için gerekli olan standart oluşturma çalışmalarının uzun yıllardır 

devam ettiği görülmektedir. 

Yapılan çalışmada, Türkiye’de güvenilir ve sorgulanabilir ortak bir mekansal veri 

altyapısına sahip olmak, kaynak israfının önüne geçmek, denetim faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, taşınmazlara ilişkin vergi kaçaklarını önlemek, taşınmaz envanteri 

çıkarmak, taşınmaz değerlemelerini kolaylaştırıp gerçek piyasa değerlerine ulaşmak ve 

yüksek doğrulukta planlamalar yapabilmek için kurumların ürettiği değer verilerinin 

üretim aşamasından veritabanlarına aktarım aşaması ve sonrasındaki entegrasyon 

süreçlerinde yaşanan sorunlarının tespit edilerek uluslararası standartlara uygun veri 

sunumu ve paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik 
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yönünden standartlaşmış, ortak bir platformda sunulabilen mekansal verinin, değerin 

oluşturulmasında kullanılacak değer verilerinin güvenilirliğini artırarak daha doğru 

sonuçlara varılmasını sağladığı ortaya konularak taşınmaz değerlemede güncel ve 

güvenilir değer verilerine kolay erişim için denetlenebilir, yaptırım gücü yüksek kurumlar 

arası standartlaşma ve veritabanı entegrasyonuna ihtiyaç olduğu, entegrasyon süreçlerinin 

kurum içi ve kurumlar arası yönetiminin iyi olmamasının aşılması güç sorunlar 

oluşturduğu tespiti üzerinde durulmaktadır. Ulusal standartları oluşturulmamış, güncel 

olmayan, güvensiz, bütünlük ve erişilebilirlikten yoksun verinin sunum ve entegrasyon 

sorunlarının çözümü için CBS Genel Müdürlüğünün sürece otoriter yapısıyla dahil 

olarak, alması gerekli tedbirler ortaya konulmaktadır. 

Yapılan çalışmada, ikinci bölümde taşınmaz değerlemede kullanılan değer verileri ve 

mekansal veri entegrasyonu ele alınarak değer verisi üreten kurumların birlikte 

çalışabilirliği yönüyle incelenmektedir. Üçüncü bölümde mekansal verilerin üretim, 

anlamlandırma ve paylaşım aşamalarındaki sorunları tespit edilmeye çalışılarak öneriler 

sunulmuş, coğrafi veri temaları hakkında bilgi verilmiş, CBS ve CBS elemanlarının 

önemine değinilmektedir. Veri üretiminde hata kontrolü başlığı altındaki EK’te sunulan, 

veritabanı entegrasyonunda tapu verilerinin doğruluk analizi sorun tespit sorgu örnekleri 

yer almaktadır. Dördüncü bölümde veritabanı entegrasyonu ve Türkiye’de ki bazı örnek 

uygulamalar incelenmiş, bütün süreçler içerisinde CBS Genel Müdürlüğünün rolü ve 

mevcut durumu hakkında bilgi verilmektedir. Beşinci bölümde sonuç ve önerilere yer 

verilerek çalışma tamamlanmaktadır. 

1.2 Literatür Özetleri 

Çalışma yapılırken, amaç ve kapsam yönünden faydalanılabilecek kaynaklar literatür 

taraması yapılarak belirlenmektedir. Bu kaynaklar içerisinde Timur (2009) tarafından 

yapılan “Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması: 

İstanbul ili, Şişli ilçesi örneği” adlı çalışması taşınmazların değerlendirilmesi aşamasında 

tarımsal kullanımdan (arazi), kentsel kullanıma (arsa) dönüşen taşınmaz malların, bu 

dönüşüm sürecinde değişen değerleri çeşitli başlıklarında irdelenmektedir. 
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Çalık (2010) tarafından yapılan “Kamu Sektöründe Birlikte Çalışabilirlik ve Açık 

Standartlar” isimli çalışması; e-Devlet uygulamalarında birlikte çalışabilirliğin önemi, 

işlevselliği ve açık standartlar başlıklarında irdelenmektedir. 

Sunercan’ın (2010) “Servis Yönelimli Veri Izgara Ortamında Yatay Bölünmüş Veri 

Tabanları Üzerinde Veri Entegrasyonu” isimli çalışması; dağıtık ve heterojen kaynaklar 

üzerinde veri entegrasyonu, veri modeli, muhtelif veri dağıtım şekilleri, ölçeklenebilirlik, 

performans, güvenlik ve güvenilirlik başlıklarında irdelenmektedir. 

Sarı (2014) tarafından yapılan “Mekansal Verilere Web Tabanlı Erişim ve Analiz Amaçlı 

Açık Geoportal Sistemi Oluşturulması” isimli çalışması; tasarımı ve uygulaması 

gerçekleştirilen Açık GeoPortal Sistemi ile konumsal veriye ihtiyaç duyan kurumların 

konumsal veri ile etkileşimli olarak analiz, görüntüleme, sorgulama ve veri alışverişi 

yapabilecekleri bir yapı başlıklarında irdelenmektedir. 

Erhan’ın (2013) “Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik 

Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım veri teması” isimli çalışması; verilerin katkı 

sağlaması, kaliteli veri üretiminin ardından doğru şekilde kullandırılabiliyor olmaları ve 

paylaşılabilme başlıklarında irdelenmektedir. 

Önceki çalışmalardan farklı olarak değer verisi üreten kurumların veri üretim 

aşamasından başlayarak veri üretiminde yapılan hatalar, bu hatalar için kontrol çözüm 

önerileri, CBS elemanı yetiştirme, veri temaları ve sorumlu kurumlar, bilgi sistemleri 

arası entegrasyon sorunları, başarılı örnek entegrasyon uygulamaları, birlikte 

çalışabilirlik ile CBS genel müdürlüğünün görev ve sorumlulukları kapsamında sürece 

katkısı üzerinde durulmaktadır. 
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2. TAŞINMAZ DEĞERLEME VE MEKANSAL VERİ 

Taşınmazların kiralanması, alım satımı, trampa, sürekli ve ayni hak tesisi, kamulaştırma, 

ortaklıklara ayni sermaye konulması, taşınmazlar ve bunların gelirlerinin 

vergilendirilmesi için taşınmazların değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Hazine 

taşınmazlarının farklı amaçlarla değerlendirilmesi, konut finansman sistemi, kentsel 

dönüşüm, haksız getirim paylaşımları, özelleştirme, adil olmayan vergi değeri ve 

kamulaştırma amaçlarıyla değerleme çalışmaları süreklilik göstermektedir. Kayıt dışı 

ekonomik faaliyetler ve kara para ile başarılı mücadele için ekonomik faaliyetlere konu 

taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenerek tapu ve muhasebe kayıtlarında bu 

değerlerin kullanılması gerekmektedir. 

Değerleme çalışmaları, taşınmaz ile ilgili kararlara temel oluşturmak amacıyla 

yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde taşınmaz bilgi sistemi ve değerleme 

altyapısının kurulmasında güçlükler yaşanmasına karşın 20. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra bu alanda çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Taşınmaz değerlerinin önceleri 

sadece malikler ya da onlar için çalışan satış ve yönetim elemanlarının fikir veya 

görüşlerini yansıtması, ekonomi yönünden oldukça basit kalmakta, gerçek dışı ve hatalı 

kararların alınmasına neden olmaktadır. Profesyonel değerleme, belirli bir konuda görüş 

bildirmenin ötesinde bir işlemdir. Bu işlem, pazar ile ilgili detaylı araştırma yapılması, 

gerekli verilerin toplanması, uygun analitik tekniklerin kullanılması, bilgi, deneyim ve 

profesyonel hüküm vermeyi gerektirmektedir. Bunun için standartları oluşturulan, ortak 

akıl ile kabul görmüş, uygulanabilir mekansal veri altyapısında üretilmiş, doğru güvenilir 

ve tekrarlanmayan değer verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerin kullanılması ile 

oluşturulan bilgi sistemleri altyapısıyla, topolojiler kurularak yapılan analiz çalışmaları 

hız kazanmaktadır. 

Türkiye’de taşınmaz edinimi bir ekonomik yatırım olarak değerlendirilmekte ve bu 

durum son yıllarda taşınmazların değerlerinin farklı yöntemlerle belirlenmesi ve mümkün 

olan en yüksek doğruluk ile tespit edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Taşınmaz 

değerlemede maliyet, piyasa, gelir ve diğer değerleme yöntemleri kullanılmakta olup 

hangi yöntem kullanılacak olursa olsun güçlü matematiksel esaslara dayanan taşınmaz 

değer tahminleri için güvenilir, güncel, doğru değer verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Değer verilerinin işlenerek anlamlandırılması ile ortak platformda sunularak 

güncelliğinin sağlanması, ancak mekansal veri altyapısına sahip, uluslararası veri üretim 

ve sunum standartlarını hedefleyen merkezi bir disiplin sayesinde oluşturulabilmektedir. 

2.1 Değerleme Sürecinde Kullanılan Mekansal Veriler  

Taşınmaz değerlemede kullanılan değer verileri farklı kurumlar tarafından üretilerek 

sayısal veya yazılı doküman halinde arşivlenmektedir. Arşivlenen bu verilerin 

güncelliğinin ve diğer kurumlarla anlık paylaşımının sağlanabilmesi için mekansal veri 

altyapısı disiplini içerisinde sayısal ortama aktarılarak, oluşturulan ulusal standartlarda 

veritabanı entegrasyonunun yapılması gerekmektedir. Yapılacak değerleme 

çalışmalarında mantıksal ve matematiksel bir model oluşturulabilmesine katkı sağlayacak 

değer verileri, haklar ve yükümlülükler belli başlıklar altında gruplanarak 

detaylandırılmak zorundadır. Yapılan çalışma kapsamında değer verileri zemin detay, 

imar detay, mesafe detay, zemin yapı detay, yapı detay, bağımsız bölüm detay, bağımsız 

bölüm binadaki konumu detay, iş yeri detay, hak ve yükümlülükler detay tipleri hainde 

gruplandırılarak detay verileri ayrı ayrı ilişkilendirilmektedir. 

Oluşturulabilecek değer verisi detay tipleri ve detay veri grupları çizelge 2.1’de 

belirtilmektedir. Gruplanan bu verilerin kurumlar tarafından aynı bölge veya proje alanı 

için, değişik zamanlarda, tekrar, farklı standart ve doğrulukta üretilmemesi için tedbirler 

alınması gerekmektedir. Üretilen verilerin bir bütün olarak bilgi sistemleri altyapısında 

kullanılabilecek halde sunulabilmesi ve ortak fayda yaratması için uluslararası ve ulusal 

veri üretim, sunum ve arşivleme standartlarına uygun oluşturulması gerekmektedir. 

Özellikle veri tipleri ile bu veri tiplerine ait detay verilerinin ulusal kabul görmüş ortak 

terminolojiye sahip olması gerekmektedir. Genel kabul görmüş ve uygulama birliği 

içerisinde üretilecek veriler, ortak kullanıma sunulma çalışmalarını kolaylaştırmakta ve 

zaman kazandırmaktadır. 
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Çizelge 2.1 Değer Verisi Detay Tipleri ve Detay Verileri 

Değer Verisi Tipi Detay Verileri 

Zemin Detay Verileri 

Ada/parsel numarası, parsel tipi (imar/kadastro), 

cadde, sokak, arsanın konumu (iç/köşe), anayol 

cephesi, yapı (var/yok), sokak genişliği, idari mahalle 

adı 

İmar Detay Verileri 

İnşaat alanı, emsal, hmax, yapı koşulu, ön bahçe, yan 

bahçe, TAKS, kullanılmayan imar hakkı (var/yok), 

fazla yapılaşma (var/yok) 

Mesafe Detay Verileri 

Anayola uzaklık, metro istasyonuna uzaklık, otobüs 

durağına uzaklık, şehir merkezine uzaklık, rekreasyon 

alanlarına uzaklık, denize uzaklık, camiye uzaklık, 

hastaneye uzaklık, ilköğretim okuluna uzaklık, liseye 

uzaklık, süpermarkete uzaklık, alışveriş merkezine 

uzaklık, gecekondu alanına uzaklık, tarihi ve kültürel 

alanlara uzaklık, pazar yerine uzaklık, üniversite 

kampüsüne uzaklık, çöp alanına uzaklık 

Zemin Yapı Detay Verileri 

Otoparkı var mı (var/yok), otopark varsa, özelliği 

(açık/kapalı), kapasitesi, saha durumu, site içerisinde 

mi, site güvenliği var mı, sitede yüzme havuzu var mı 

Yapı Detay Verileri 

Binadaki kat sayısı, bağımsız bölüm bulunan son kat 

numarası, bağımsız bölüm bulunan ilk kat numarası, 

yapı kullanma izni belgesi var mı, yapı ruhsat durumu, 

mimari projesi var mı, binanın yapım yılı, yapı sınıfı, 

asansör sayısı, güçlendirme var mı 

Bağımsız Bölüm Detay Verileri 

Bağımsız bölüm no, bulunduğu kat, oda sayısı, banyo 

sayısı, balkon sayısı, ısınma sistemi tipi, bağımsız 

bölümdeki brüt açık alan (m2), bağımsız bölümdeki 

normal kat kapalı brüt alan (m2), çatı aralı meskende 

çatı katın brüt alanı(m2), kömürlük-depo gibi toplam 

brüt alanı (m2), 

Bağımsız Bölümün Binadaki 

Konumu Detay Verileri 

Bağımsız bölümün yönü 

İşyeri Detay Verileri Ruhsat tarihi ve no, işyeri konumu, işyeri anayol cephe 

uzunluğu (m) 

Hak ve Yükümlülük Detay 

Verileri 

İrtifak hakları, şerhler, rehin hakları, müşterek meta 

Değer verisi ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilerek sunulması gerekmektedir. 

Veri bir veya birden fazla veri setiyle ilişkili ise, birlikte çalışabilirlik esasları 

doğrultusunda ilişkilendirilmesi gerekmektedir. En etkin kullanıldığı çözünürlükte elde 

edilmeli ve verinin üretildiği veya en etkin yönetilebildiği idari düzeyde saklanmalı ve 
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kullanıcı tarafından anlaşılır olması gerekmektedir. Verilerin işlevsel içeriği ve 

özellikleri, veri temaları için ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama 

esaslarına uygun olması gerekmektedir. 

Kurumların sorumlu oldukları ve ürettikleri değer verileri ve meta verilerinin kullanıcı 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, içerik ve veri değişim ölçütlerini belirleyerek 

ortak altyapı üzerinden sunulması, ulusal CBS ve coğrafi veri altyapısı ile ilgili kurulların 

çalışmalarına ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlenmesi ihtiyacı bu konuda 

acil düzenleme yapmasını zorunlu kılmaktadır. 

2.2 Taşınmaz Değerleme Yönünden Entegrasyon 

Bir taşınmazın değerinin belirlenebilmesi için parsele ait mekansal verilere ve arşive 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilere en güncel, en doğru haliyle ulaşılarak ucuz ve kolay 

kullanılması gerekmektedir. Ancak ne var ki değer verisi ve arşivini oluşturan kurumlar 

verileri bir bütünlük içerisinde, oluşturulan standartlarda üreterek paylaşabilmekte 

zorlanmaktadırlar. Bu zorluklar iç ve dış entegrasyon olarak ortaya çıkabildikleri gibi, 

aynı verinin farklı kurumlar tarafından, farklı standart ve doğrulukta üretilmesi ve bu 

üretimi kontrol edecek, kural koyabilecek kamuya ait otoriter bir yapının olmaması sorun 

yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu durum üretilecek taşınmaz değerleme raporu için 

ihtiyaç duyulan verilere ulaşılamaması, ulaşılan verilerin doğruluğu ve kurumlar arası 

veri paylaşımı ile entegrasyon sorunu, bu sorunların çözümü için e-arşiv sisteminin 

bulunmaması nedeni ile değer oluşturma sürecini olumsuz etkilemektedir. 

Üretilen değerleme raporları, kurum arşivlerinde paylaşılmadan hapsolmaktadır. Değerin 

göreceli bir kavram olması nedeniyle değer verilerinin doğru, güncel, tek bir çatı altında 

ve gerekli hata kontrolleri yapılarak tek bir değer ölçütü halinde sunulması farklı kişi veya 

kuruluşlarca yapılacak değer tespitlerinde gerçeğe yaklaşan, birbirine yakın ve güvenilir 

sonuçlar ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 

Değer verilerinin, arşivlerin ve arşiv evraklarının paylaşımı konusundaki kurumsal 

istekler yeterli değildir. Veriye erişim konusunda her türlü idari yazışma ve yardım 

taleplerinin olumlu karşılanmasına rağmen değerleme uzmanları ve değer tespiti yapan 
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kamu personeli bilgiye ulaşmada zorluklar yaşanmaktadır. Değerleme çalışmalarında 

kamu kurumlarının özel sektör faaliyetlerini kesici değil destekleyici tavırları, gerek veri 

paylaşımı ve entegrasyonu gerekse üretilecek raporların paylaşımı yönünden büyük fayda 

sağlayacaktır. 

Değer verisi üreten kurumların, veri ve arşivlerini ortak bir zeminde paylaşmaları 

gerekmektedir. Değer verisi barındıran doğru, güvenilir ve güncel mekansal verinin 

paylaşımında yetkilendirilmiş izinlerle kolay ve ucuz erişim sağlanması kamu menfaati 

ve vatandaş memnuniyeti yönünden fayda sağlayacaktır. 

Üretilen değerleme raporlarına ait bilgilerin bir bilgi sistemi disiplini ile uluslararası 

standartlarda paylaşılabilmesi için gerekli mevzuat altyapısı ile kararlılığın oluşturulması 

gerekmektedir. Değerleme raporlarının büyük bölümünü hazırlayan bankalar ile kamu 

kurumları ürettikleri değer ve değere ilişkin bilgileri kişisel bilgilerin güvenliğini gerekçe 

göstererek paylaşmamaktadır. Bu durum taşınmaz değerlemeye ilişkin çalışmalarda 

kullanılabilecek hazır bir verinin atıl halde bekletilmesi ve kamu yararına 

sunulamamasına neden olmaktadır. 

Değerleme sürecinde kullanılan değer verileri farklı kurumlar tarafından üretilmektedir. 

Bu üretim sürecinin mekansal bilgi altyapısına dahil olarak, ortak ulusal standartlarda ve 

uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirilmesi için yasal mevzuat ve standart 

oluşturma çabaları devam etmesine rağmen değerleme raporlarının ortak bir 

veritabanında tutulması ve paydaşlara sunulması yönünde güçlü bir istek ve çaba 

olmadığı görülmektedir. Bu verilerin özel sektör ve kamu sektörü tarafından 

oluşturulması farklı bakış açıları ve farklı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. 

Değerleme raporlarının oluşturulması sonucunda ortaya çıkan bilgi ve belgelerin hangi 

kamu kurumu sorumluluğunda hangi veri standartlarında saklanarak paydaşlara 

sunulacağı ile ilgili belirsizlik bulunmaktadır. Kişisel bilgilerin mahremiyeti üzerinden 

yaratılan hakimiyet sorunu aşılmadıkça belirsizlik devam edecektir. Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü (TKGM) TAKBİS analiz ve tasarım çalışması sonuç raporlarında değer 
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katmanın oluşturulması gerekliliği tespiti yapılmaktadır1 (Mataracı 2002). 1999 yılında 

TAKBİS Projesinin TKGM’nin bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından onaylanması ile 

birlikte proje kapsamında tasarlanan veritabanı yapısı içerisinde özel bir değer katmanı 

oluşturularak verilerin saklanması ilk adım olmaktadır. Ancak aradan geçen zaman 

içerisinde kurumlar arasında sorumluluk ve veri sunum noktalarında uzlaşı 

sağlanamadığından TAKBİS veritabanı içerisinde hazırlanan değer katmanı ve bağlı 

tablolar boş kalmaktadır. 

Çeşitli kurumlar tarafından oluşturulan değer verilerinin kıymeti, veriler üzerinde bir 

hakimiyet kavgasını ortaya çıkarmaktadır. Bu verilerin tutulacağı veritabanının idari 

yönden ÇŞB veya doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum otoritesinde yönetim 

ve paylaşımının daha kolay olacaktır. CBS Genel Müdürlüğü ve TKGM’nin bu alanda 

otorite olarak ortak çalışması verimli sonuçlar doğuracaktır. Çünkü mekansal verilerin 

büyük bölümü TKGM tarafından üretilmekte sunum katmanı olarak ise CBS Genel 

Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ortak veri üretim süreçleri ve standartlarının 

belirlenmesi yönünden CBS Genel Müdürlüğünün bilgi birikimi ile TKGM’nin sunum 

ve bilgi teknolojileri altyapısındaki tecrübesi ile kalifiye personel yapısı çözümün bu 

kurumların ortak çabasıyla ÇŞB şemsiyesi altında olabileceğini göstermektedir. Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), üniversiteler, finans kurumları, Türk Standartları 

Enstitüsü gibi paydaş kurumların sürece yapıcı katkı sağlamaları gerekmektedir. 

Kurumların ürettikleri mekansal verileri kendi veritabanlarına hapsederek hakimiyet 

sağlamak yerine ortak bir amaç ile birlikte çalışabilirlik esasları doğrultusunda hedef 

belirleyerek paylaşıma açmaları gerekmektedir. Ortak akıl, ortak hedef, kararlı idari duruş 

ve yeterli bütçe imkanları veri paylaşım sürecini hızlandırarak sorunların çözümüne 

katkıda bulunacaktır. 

                                                 
1  TAKBİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde 1999 yılında yapılan analiz ve tasarım 

aşamalarının ardından 2000 yılında fiili olarak hayata geçirilerek ve 2013 yılında tamamlan, mülkiyet 

bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan temel e-devlet 

projelerinden biridir. 
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2.3 Değer Verisi Üreten Kurumlar ve Birlikte Çalışabilirlik 

Değer verilerinin üretilmesine, üretilen verilerin anlamlandırılmasına, CBS ve bilgi 

teknolojilerinin kullanılmasına, gerekli teknik altyapıya, mekansal veri altyapısından 

yararlanılmasına, mekansal veri paylaşımına, standartların oluşturulmasına ve kurumlar 

arası koordinasyona yönelik faaliyetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca mekansal bilgi sistemi ve altyapısı konularında çalışmalarda 

bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşturulacak bir kurula 

ihtiyaç bulunmaktadır. Mekansal veri temalarından sorumlu kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlamak, veri üretimi ve paylaşımında karşılaşılan sorunları 

değerlendirmek, politikaları belirlemek ve stratejik kararları almak ve uygulanmasını 

sağlamak için ayrıca Bakanlık düzeyinde bir organizasyona da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

organizasyon ilgileri gereği ÇŞB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve CBS Genel Müdürlüğü 

temsilcilerinden oluşmasının faydalı olacağı görülmektedir. 

Meta verilerin, ulusal standartlar ve kullanıcı gereksinimleri dikkate alınarak üretilmesi 

paylaşılması ile paydaş kurumlarca verinin aranması, sorgulanması, envanterinin 

oluşturulması, erişilebilmesi için meta verinin tam ve yeterli kalitede olmasını sağlanması 

gerekmektedir. CBS altyapısının kurulması ve yönetilmesi, coğrafi verilerin üretilmesi, 

paylaşılması, arşivlenmesi, depolanması ve güncellenmesine ilişkin teknik düzeydeki her 

türlü standardın oluşturulması CBS Genel Müdürlüğü uhdesinde olup çalışmalar devam 

etmektedir. 

Birlikte çalışabilirlik farklı uygulamaların iş birliği içerisinde aynı dili konuşabilmesi 

olarak adlandırılmaktadır. Mekansal veriler açısından birlikte çalışabilirlik kavramı 

karmaşık ve geliştirilmesi zor bir kavramdır. Ulusal Mekansal Veri Altyapıları, 

Türkiye’de birlikte çalışabilirliği sağlamak için en önemli yapılardır. Mekansal verilerin 

Türkiye genelinde kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak, veri üretim maliyetini 

düşürerek veriye ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla ulusal mekansal 

http://www.sbb.gov.tr/strateji-ve-butce-baskanligi-tanitim-programi-basvurulari-sona-ermistir/
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veri altyapı sistemleri veri üreticiler ile veri kullanıcılar arasındaki bağlantıyı internet 

yoluyla kurarak verilerin iletimini sağlamaktadır. Her ne kadar başarılı ulusal mekansal 

veri altyapısı çalışmaları yapılmış olsa da halen geliştirilecek aşamalar mevcuttur. Web 

servislerinin ortaya çıkması ile web servisleri alanındaki gelişmeler ulusal mekansal veri 

altyapısı çalışmalarını da etkilemektedir. 

Değer verisi üreten kurumlar arasında birlikte çalışabilirliğe uygun esasların belirlenmesi 

gerekmektedir. Birlikte çalışabilirliğe ilişkin uygulama esasları geliştirilirken; kullanıcı 

gereksinimleri, mevcut uygulamalar, uluslararası standartlar ve ulusal düzeyde birlikte 

çalışabilirliğe yönelik kabul görmüş esaslar ile bu esasların uygulanabilirliği ve fayda-

maliyet analizlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda coğrafi nesneler 

arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak amacıyla nesnelerin her biri için Türkiye’de tek 

ve benzersiz mekansal nitelikli olması, coğrafi nesneler arasındaki ilişkileri, anahtar 

sözcük ve ihtiyaca göre çok dilli sözlüğü, verinin zamansal değişimi ve güncelleme 

uygulama esaslarına uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sorumlu kurumlar, uygulama esasları ile uyumun sağlanması için gerekli olan veri, 

kodlar ve teknik sınıflandırmaları içeren herhangi bir bilginin diğer kullanıcılar tarafından 

erişilebilir olmasını sağlar. Aynı coğrafi özelliğe sahip bilgilerin birbirleriyle tutarlı 

olması sağlanmalı ve farklı kurumlardan elde edilen coğrafi veri, uyumlaştırma ihtiyacı 

duyulmaksızın bütünleştirilerek paylaştırılabilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda E-

Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi2 hazırlanarak servis 

tiplerinin tanımlanmıştır (Anonim 2005a). Rehberin hazırlanması önemli bir aşamaya 

gelinmiş olduğunun kanıtlamaktadır. Birlikte Çalışabilirlik Esaslarının ulusal kabul 

görmesi uygulamada eşgüdüm, sorunların çözümünde kararlı ve istekli olunması birlikte 

çalışabilirliğin başarısı yönünden önemli adımlardır. Önemli olan ihtiyacın belirlenmesi 

ve uzlaşılan çözüme uygun hedefin konularak sonuca ulaşılmasıdır. 

                                                 
2  e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı’nda (KDEP) yer alan 34 no’lu “Birlikte 

çalışabilirlik esaslarının belirlenmesi ve rehber yayımlanması” eylemi çerçevesinde hazırlanmış, kamu, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile şekillenmiş olup, yine aynı kurumların katkıları ile 

güncellenmeye ve geliştirilmeye devam edilmektedir. 
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3. TÜRKİYE’DE MEKANSAL VERİLERE İLİŞKİN SORUNLAR 

Türkiye’de farklı kurumlar mekansal veri üreterek kayıt altına almaktadır. Bu üretim 

süreci ve kayıtlama son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sayısal ortamda yapılmakta, 

sayısal ortamda olmayan bilgi ve belgeler ise sayısal ortama dönüştürülerek çeşitli 

veritabanlarında belli sistematik tasarımlara göre depolanmaktadır. Bu işleyiş kurumların 

kendi istek ve ihtiyaçları bazında olduğundan ulusal bazda sunulması, paylaşılması, 

sorgulanması ve kurumlar arası veya veritabanları arası entegrasyona konu olması 

zorlaşmaktadır. 

Çalışmada değer verisi üreten, bilgi sistemi altyapısına sahip kurumlar ziyaret edilerek 

veritabanları ve bilgi sistemlerinin oluşturulması aşamasında yaşanan analiz, tasarım ve 

veri üretiminde yaşanan sorunlar ile veri paylaşma isteği ve veritabanlarında yaşanan 

entegrasyon sorunları incelenmektedir. Çalışma ziyareti yapılan kurumların bir kısmı 

Bakanlık, bir kısmı ise Genel Müdürlük seviyesinde olmaktadır. Bakanlıkların tercih 

edilme nedeni bağlı Genel Müdürlükler ve bu Genel Müdürlüklerin ürettikleri mekansal 

verilerin ortak bir platformda sunulması gayreti olmaktadır. Diğer yandan Genel 

Müdürlüklere yapılan ziyaretlerde ise verinin üretimi, standartlaşma ve bu süreçte 

kullanılan CBS elemanı yeterliliğinin görülmek istenmesidir. 

İnceleme alanı olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı, Harita Genel Müdürlüğü (HGM), Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören, Altındağ, Mamak, 

Yenimahalle ve İstanbul Fatih Belediyeleri belirlenerek çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlarda Bilgi İşlem ve Bilgi Teknolojileri Daire 

Başkanlıkları, Strateji Daire Başkanlıkları ve bu birimlere bağlı CBS Şubelerinin veri 
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üretim, veritabanı entegrasyonu ve paylaşım sorunları ile çözümleri konularında 

çalıştıkları görülmektedir. 

Çalışmada yüzyüze görüşmeler yapılarak konu ile ilgili sorunların tespiti yaplmıştır. 

Alınan bilgiler toplanarak sorun çeşitleri ortaya konulmuş aynı zamanda çözüm önerileri 

aynı bölüm içerisinde tartışılmaktadır. Çalışmanın ilk evrelerinde bilgi paylaşımı 

yönünden sorun yaşanmazken daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 

Kurulunun kamu kurumları üzerinde yapmış olduğu bilgi güvenliği konulu araştırma 

raporunun yayınlanması ile birlikte paylaşım durmuş hatta paylaşılan bilgilerinin 

yayınlanmaması istendiği görülmektedir. Diğer taraftan yapılan kurum ziyaretlerinde 

sorunlar hakkında bilgi verilmiş olmasına karşın bu sorunlara örnek teşkil edecek bilgi 

talep edildiğinde talep geri çevrilerek bunun kurum bilgi güvenliği ilkeleri yönünden 

uygun olmayacağı söylenerek nazikçe talebin reddedildiği gözlenmektedir. Ayrıca 5651 

sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun3 ile getirilen sorgulama kayıt tutma 

zorunluluğu gerekçe gösterilerek kurumsal bilgi güvenliği kapsamında bazı bilgi 

paylaşım taleplerinin geri çevrildiği görülmektedir. 

Çalışma alanı olarak belirlenen mekansal verinin bir parçası olan değer verisi üreten 

kurumlarda yapılan araştırma çalışmasında veri üretimi ve veritabanları arasındaki 

entegrasyon sürecinde karşılaşılan sorunlar tespit edilmektedir. Bu sorunların tespitinde 

kurumların kendi iç entegrasyonlarında farklı veritabanlarını uyumlaştırırken yaşadıkları 

sorunlar ile aralarındaki veri paylaşımı sonrası veritabanı uyumlaştırmalarında 

yaşadıkları sorunlar ortaya konularak bir bütün halinde değerlendirilmektedir. 

Entegrasyon ve birlikte çalışabilirliğe engel olan sorunların genel olarak veri üretimi, 

standart, güncelleme ve veri paylaşımı konularında oluştuğu görülmekte olup aşağıda 

elde edilen sorunlara ait bulgular sunulmaktadır. 

                                                 
3  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04/05/2007, Sayı: 26530 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele edilmesi Hakkında Kanun 23/05/2007 tarihinde yürürlüktedir. 5651 sayılı Kanun’da 6495, 6518 

ve 6527 sayılı Kanun’larla özellikle kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliği ile ilgili konularda değişiklikler 

yapılmaktadır. 
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3.1 Türkiye’de Mekansal Verilerin Üretimine İlişkin Sorunların Saptanması ve 

Öneriler 

Türkiye’de değer verilerini de kapsayan mekansal verilerin üretiminde bazı sorun 

yaşanmaktadır. Sorunlar genellikle yetkin olmayan veri üretim elemanları ve kullanıcılar 

eliyle keyfi ve standart dışı veri üretimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Veri üretim alanında 

yetersizde olsa var olan standartlara uyulmadığı gibi birlikte çalışabilirlik rehberi 

talimatları da göz ardı edilmektedir. Özellikle hızlı veri üretim ve sunumunu hedefleyen 

kurumlar, verinin üretim sürecinde geçirdiği evreleri kontrolsüz bırakarak uzun vadede 

büyük entegrasyon sorunlarına yol açmaktadır. Verinin hızlı üretilmesinden çok; doğru, 

bütün ve tüm ilişkileri ile üretilmesi daha önemlidir. Hız beklentisi ile zaman faydasından 

yararlanmak istemek bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Özellikle değer verisi veya 

mekansal veri üretim sürecinde risk toleransı ve iştahının düşük, denetim ve kontrol 

faaliyetlerinin yüksek olması veri kalitesini artırmaktadır (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 

vd. 2017). 

3.1.1 Veri üretimi 

Kurumlara ait bilgilerin bir kısmı sayısal ortamda tutulurken bir kısmı ise kağıt ortamında 

arşivlerde bulunmaktadır. Özellikle 1990 yılların ardından teknoloji ve bilişimdeki 

gelişme ve değişimlere paralel olarak bilgiye artan ihtiyaç veri sayısallaştırmasını yeni 

bir sektör olarak ortaya çıkartmaktadır. Veri sayısallaştırmasında kurumların kendi işleyiş 

ve metodolojisine göre bir üretim yöntemi ve kontrol sistemi geliştirilerek ihtiyaç duyulan 

veriler sayısal ortama dönüştürülmektedir. 1990’lı yıllarda sahadan veri toplama, analiz 

ve entegrasyon işlemleri kurumların kendi personel ve kaynakları ile yapılmaktayken 

artık hizmet alanlarını ilgilendiren konularda bilgi sistemleri kurmak ve işletmek amacı 

ile özel sektörden hizmet satın alınmaktadır. Özellikle analiz, tasarım, veri üretimi, 

sayısallaştırma, uygulama yazılımları, sistem kurulumu, işletimi ve arşivleme konuları 

hizmet satın alınan faaliyetlerdendir. 

Taşınmaz değerleme yönünden bakıldığında değere konu farklı tipteki veriler farklı 

kurumlar tarafından oluşturulmakta ancak farklı üretim teknikleri sebebi ile 

uyumlaştırılamama sorunu yaşamaktadır. Gelişen teknolojiyle verilerin toplanması, 
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işlenmesi ve gösterimi için çok sayıda araç, sistem, teknoloji ve her birinin de kendisine 

ait veri formatları kullanılmaktadır. Bu nedenle veri toplama kadar bu verilerin paylaşımı, 

birlikte çalışabilirliği, kolay ve ucuz erişilebilirliği de önemli olmaktadır. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile farklı tür ve kaynaktan bilgilere ulaşmak, bu bilgileri 

yöneterek hizmete sunmak kolaylaşmaktadır. Elde edilen bilgilerle oluşturulan değişik 

içerikli bilgi sistemleriyle karar-destek süreçleri, kamu yönetiminde ve ekonomide, 

anlamlı ve eş güdümlü bir çalışma için önemsenen bir konuma ulaşmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen eş güdüm ise birlikte çalışabilirlik gereksinimlerinin sağlanması ile mümkün 

olmaktadır. 

Entegrasyon sorunları ve çözümlerine bakıldığında, yaşanan durumların özellikle veri 

kalitesi ve veri standartlarına ait olduğu görülmektedir. Bu nedenle veri üretim kadar 

sistem tasarımı ve veri kalitesi odaklıda düşünülmesi gerekir. Farklı meslek 

disiplinlerinin veriye ihtiyaç duyması, veri üretim ve standartları konusunda farklı 

söylemlerin ve eylemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vatandaş dahil herkesin 

veri toplar durumda olduğu düşünüldüğünde veri üretim sürecinin disiplin altına 

alınmasının önemi bir kat daha artmaktadır (Tanrıvermiş 2017). Tarım ve Orman 

Bakanlığı 5 milyon hektar alanda 35 milyon parselin sayısallaştırmasını 2013 yılında 

tamamlamasına rağmen paylaşmamaktadır (Anonim 2017c). Bu parsellerin büyük bir 

kısmı farklı kurumlar tarafından daha önce sayısallaştırılmış olmasına rağmen ortak 

kullanım ve veri paylaşımı amaç edinilmediğinden, mükerrer üretimler nedeniyle zaman 

ve kaynak israfı meydana getirilmektedir. Tasarlanan modeller, veri üretiminden gelen 

hatalar sebebi ile başarısız olabilmektedir. Bu konuda akıllı veri kontrolü yapan ve 

öğrenebilen yapay zeka mantığına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yapılmaz ise bilgi 

çöplüğüne dönmüş bilgi sistemlerini izlemeye devam etmek kaçınılmaz olacaktır. Akıllı 

veri üretebilmek için öncelikle üretimde bulunan elemanların akıllanması ve farklı 

disiplinlerdeki terminolojilerin ortak terminoloji haline getirilmesi gerekmektedir. Bu 

süreçte üniversiteler ve meslek odalarının birlikte çalışması önemlidir. Verilerin 

üretiminden sunum aşamasına kadar bir otorite tarafından kontrol edilerek oluşturulan 

ulusal standartlara uygunluğunun denetlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu veri 

çöplüklerini temizlemek için daha fazla zaman ve kaynak kullanmak gerekecektir. 
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Verinin elde edilmesinden, işlenmesi ve sunulmasına kadar her alanda kıstas oluşturan 

standartlaşma çalışmalarının konuda uzman elemanlar tarafından yapılması hata oranını 

azaltacaktır. Türkiye’de fiziksel planların, tasarım çalışmalarının, küme değerleme 

çalışmalarının, bunlara bağlı imar ve mühendislik çalışmalarının sağlıklı şekilde 

yürütülmesinin önündeki en önemli engel mekansal veri eksikliğidir. Mekansal veri 

üretimi ve entegrasyonu ile CBS’nin yaygın kullanılmasının önündeki engel ise yetişmiş 

eleman eksikliğidir. Ayrıca fiziksel planlama ve tasarım sürecinde doğru ve sağlıklı 

kararların alınabilmesinde yine en önemli hususlardan birisi yapılacak analizlerde ve 

mekansal kararların üretilmesinde CBS’den yararlanabilecek yeterli teknik personelin 

olmamasıdır. Türkiye'de kısa vadede 15.000 CBS elemanı istihdamına ihtiyaç duyulduğu 

farklı kamu kurumlarınca beyan edilmektedir. Bu ihtiyaç hızlanan bilgi sistemine geçiş 

çalışmalarında kurumların, veri üretim ve anlamlandırma çalışmalarına ivme katacak ve 

kalite sağlayacak faydaların başında gelmektedir (Anonim 2013a). 

Özellikle kamu kurumlarında çalışan teknik personel, bilgi sistemi gerçekleştirimini 

yazılım odaklı düşünmektedir. Sadece bir yazılımın iyi bilinmesi ile CBS ile 

yapılabilecek tüm projelerin hayata geçirilebileceğine yönelik olan düşüncenin yanlış 

olduğu ancak uygulama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Konusunda uzman elemanların 

sahadaki veri üretim sürecine kalite yönünden sağladıkları katkılar büyüktür. Ancak bu 

elemanların sayılarının az olması ve sadece bilgisayar okuryazarlığı olan kısmi bilişim 

kabiliyetine sahip kamu veya özel sektör çalışanlarının veri üretim sürecinde yer alması 

soruna neden olmaktadır. Farklı tip ve içeriğe sahip verilerin sayısallaştırılması sırasında 

yapılan veri giriş hataları veritabanı ilişkileri, veri temsil biçimi, mekansal analizler ve 

sorgulamalarda hatalı sonuçlar alınmasına neden olmaktadır. Yapılan kaba veri giriş 

hataları kontroller sırasında tespit edilerek düzeltilmekte, ancak hatalı tablo ve ilişki 

biçimleri şeklindeki hatalar verinin kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin aynı sokak 

ismi değişik doğrulukta sayısal ortama aktarılmış olabilmektedir (M. Akif Sokak, 

Mehmet A. Sokak, Mehmet A.E Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, M.A. Ersoy Sokak 

gibi). Diğer bir örnek ise paydaş kurumlar tarafından TAKBİS veritabanları üzerinden 

yapılan yılda yaklaşık 775 milyon adet sorgu sonucu tespit edilen hatalardır. Aylık 

yaklaşık 600 bin işlemin gerçekleştiği TAKBİS veritabanlarında düzeltme miktarının 300 

bin olduğu düşünüldüğünde sorun açıkça ortaya çıkmaktadır (Anonim 2017ç). Bu şekilde 
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yaşayarak öğrenmek büyük zaman ve maliyet kayıplarına yol açmaktadır. Veri üretim 

sürecinde kullanılan kurum arşivleri henüz elektronik arşiv hizmeti vermeye 

başlamadığından veri üretimi sonunda elde edilen ham verinin arşiv kayıtları ile 

karşılaştırılması veya veri düzelme faaliyetleri ile hatalı verilerin güncellenmesi veya 

kayıttan çıkarılması ancak fiilen arşivlere ulaşmak ve sayısal veri ile gerçek 

karşılaştırılarak mümkün olmaktadır. Bu durum süreci uzattığı gibi veri kontrolü ve 

kalitesini artırmakla görevli personelin iyi niyetine kalan bir faaliyet haline gelmektedir. 

Diğer yandan veri üretim sürecinde analiz ve tasarımda yapılan hataların yansımaları da 

görülmektedir. Özellikle aktif ve pasif kayıt biçiminde verinin tasnif edilerek daha sürecin 

başında entegrasyon ve veri paylaşımı yönünden birlikte çalışabilirlik sorunu ortaya 

çıkarılmaktadır. Pasif kayıtların sayısal ortama aktarılmasına rağmen sorgulanamayarak 

işlevsiz kalması veri bütünlüğü yönünden eksiklik olduğu görülmektedir. Mekana ilişkin 

her türlü sayısal ve sözel veri bir bütün olarak değerlendirilerek sayısal ortama aktarılması 

gerekmektedir. Verinin ne kadar eski olursa olsun üretildiği dönemin izlerini taşır. İhtiyar, 

75 yaşında bir insan için 40 yaşı öncesi yaşanmamış kabul edilemeyeceği gibi, 1938 

yılında yapılan bir kadastro çalışması ile oluşturulan parsel için 1965 öncesi milat kabul 

edilerek veri üretim süreci uygulanmaması gerekmektedir. 

Veri üretim sürecinde karşılaşılan entegrasyon sorunlarından biri de Tapu ve Kadastro 

verilerinin entegrasyonunda yaşanan tapuda kaydı olup kadastroda kaydı olmayan, 

kadastroda kaydı olup tapuda kaydı olmayan veya hem kadastroda hem de tapuda kaydı 

olmayan (veri giriş süreçlerinde unutulan veya gerçekte kayıtlı olması gerekirken hiçbir 

kaydı olmayan) mülkiyet ve geometri kaydı sorunudur. Tapu ve Kadastro birimlerinde 

tapu ve kadastro verilerin birebir eşleşmesi gerekmektedir. Hangi tarafta olursa olsun 

eksik veya fazla olan tapu ve kadastro verisi, kaynağı araştırılarak düzeltilmeli ve veri 

bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. İmar, kentsel dönüşüm, yola terk, yoldan ihdas, 

toplulaştırma, ifraz ve tevhit gibi tasarruf işlemlerinde değişim ve dönüşüme uğrayan 

parseller Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğündeki kayıt ortamında veriler yaşaması 

gerekirken ölü (pasif), ölmesi gerekirken yaşayan (aktif) olarak görülmekte olup bu 

durum önemli entegrasyon sorunlarına yol açmaktadır. Bu durumu gösteren Mekansal 

Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinde çalışan uygulama yazılımı ekranından alınan 
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iki örnekte şekil 3.1 (kadastroda olup tapuda tescili olmayan parseller) ve şekil 3.2’de 

(tapuda tescili olduğu halde kadastroda olmayan parseller) gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.1 Kadastroda olup tapuda tescili olmayan parseller (Anonim 2017d) 
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Şekil 3.2 Tapuda tescili olduğu halde kadastroda olmayan parseller (Anonim 2017d) 

Bir imar düzenlemesi sonrasında düzenleme alanı içerisindeki kadastro parsellerinin 

terkin edilerek yeni oluşan imar parsellerinin tapuda tescil olması gerekirken, Tapu 

Müdürlüğü ilgili tescil ve terkin işlemlerini yapmış olmasına rağmen Kadastro 

Müdürlüğü kadastro parsel geometrilerini sistem üzerinden veritabanına erişerek 

silmeyip, yeni oluşan imar parsellerine ait geometri ise sistem üzerinden veritabanına 

kayıtlı hale getirilmediğinde tapuda kaydı olan ancak kadastroda kaydı olmayan parsel 

entegrasyon sorunu oluşmaktadır. Bu nedenle kesişen ve üst üste parsel geometrileri 

şeklinde görünen entegrasyon sorunları oluşmaktadır. 

Diğer yandan çoklayan ve kesişen parsel geometrilerinden hangisinin yanlış, hangisinin 

doğru ve gerçek zemini yansıttığı konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazı 

durumlarda bu tip sorunların çözümü için ek maliyet ve zaman harcanarak alanda yapılan 

yenileme çalışmalarıyla çözüme kavuşturulabilmektedir. Kesişen parsel geometrileri 

şekil 3.3 ve şekil 3.4’te örneklerle gösterilmektedir. 
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Şekil 3.3 Kesişen parsel geometrileri (Anonim 2017d) 

 

Şekil 3.4 Kesişen parsel geometrileri (Anonim 2017d) 
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Yapılan sayısallaştırma, hatalı veya farklı dönüşüm parametreleri kullanılarak elde edilen 

parsel geometrileri nedeniyle hatalı ve birbirinden farklı aynı parsele ait yüzölçümleri, 

kesişen, iç içe alan (Şekil 3.5), çoklayan parsel geometri (Şekil 3.7-3.8), güncellenmemiş 

parsel geometri, farklı parsel numaralarına sahip ancak aynı geometri ve alana sahip 

çoklayan parsel, kadastroda farklı tapuda farklı alana sahip parsel (Şekil 3.6) veri 

üretimleri sonucunda entegrasyon sorunları oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.5 İç içe alanlar (Anonim 2017d) 
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Şekil 3.6 Tapuda farklı, kadastroda farklı yüz ölçümlerine sahip parsel (Anonim 2017d) 

 

Şekil 3.7 Geometrisi çoklayan parsel (Anonim 2017d) 
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Şekil 3.8 Tekrarlı çoklayan parsel (Anonim 2017d) 

Önemli veri üretim ve bütünleştirme sorununa sahne olan bilgilerden biri de öznitelik 

bilgileridir. Öznitelik bilgisi ihtiva eden doğru oluşturulan mekansal veri zaman 

kazandırıcı, maddi kaynakların verimli ve yerinde kullanımı sağlayan bir unsurdur. 

Tasarım çalışmalarında öznitelik entegrasyonlarına yönelik modelin tasarlanması ve 

raporlanması gerekmektedir. Öznitelik konusu, parsel veya nesneye ait önemli veri 

tiplerinden olmasına karşın standart sorunları sebebi ile boş, hatalı sınıflandırma, uygun 

olmayan veri girişi ve keyfi uygulama ve tanımlamalarla entegrasyon sorunlarına neden 

olmaktadır. 

3.1.2 Veri üretiminde hata kontrolü 

Özel sektör veya kamu kurumlarınca yapılan zemine ait çalışmalarda üretilen verilerin 

veritabanlarına aktarımı ve entegrasyonu konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
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sorunların üstesinden gelmek amacı ile geliştirilen özel yöntemlerle hata kontrolleri 

yapılmaktadır. 

Zemine ait yapılan çalışmaların bir kısmında mevcut veritabanları üzerinden alınan 

veriler altlık kabul edilerek, bu veriler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle 3402 

sayılı Kadastro Kanun’un4 22. maddesinin (a) fıkrasına göre yapılan çalışmalar, 

toplulaştırma çalışmaları, tesis kadastrosu çalışmaları, yenileme kapsamında yapılan 

çalışmalar ve Toplu Konut İdaresi uygulamalarında, mevcut duruma ait veriler ilgili 

veritabanlarından alındıktan sonra oluşan değişiklikler bu veritabanları üzerinde 

güncellenerek tekrar ilgili kurumlara iletilmektedir (Anonim 2017ef). Burada dikkat 

edilmesi gereken husus güncellenerek geri dönen verilerin veritabanlarına nasıl ve hangi 

doğrulukta entegre edilmekte olduklarıdır. 

Yapılan çalışmalarda yükleniciler veya kamu kurumaları tarafından standart yapıda 

Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design-CAD) dosyaları, Microsoft Excel, 

Microsoft Access Veritabanı (Microsoft Access Database-MDB), Genişletilebilir 

İşaretleme Dili (Extensible Markum Language-XML) dosyaları ve Ulusal Veri Değişim 

Formatı (UVDF) tabloları aracılığıyla veriler alınmakta, kontrol edildikten sonra 

veritabanına aktarılmaktadır. Genel olarak kurumların ilgili veritabanı yapısına uygun boş 

MDB dosyalarını yüklenici firmalara veya kurumlara vererek, oluşturulan standartlara 

uygun doldurulmuş MDB dosyalarının entegrasyon kontrol sorguları ile kontrol edilme 

yönteminin benimsendiği görülmektedir. Veritabanı ve verinin niteliğine uygun olarak 

geliştirilmiş olan bu sorgular yardımı ile çapraz ve çok noktadan doğrulama teknikleri ile 

analizler yapılarak, kontrollerde çıkan hata raporları ilgililerine geri bildirilerek 

düzeltilmesi gerekmektedir. Tapu kaydına ait malik veya zeminin güncel durum 

bilgilerini gösteren Aktif, Pasif, Yaşayan, Ölü, Ölecek gibi kategorileri gösteren 

tabloların doğruluğu, taşınmaza ait hisse toplamlarının 1/1 olması, kadastro ve tapu 

yüzölçümlerinin uyuşumsuz olması gibi hata örneklerinin sadece sorgu sonuçlarına 

bakarak uyumlaştırılması mümkün olmadığından arşiv bilgisi ile kontrol edilerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla veri doğrulama ve entegrasyon kontrolleri 

için mekansal veriler kapsamında bulunan tapu verilerinin bu çalışma sonucunda elde 

                                                 
4  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09/07/1987, Sayı: 19512 
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edilen kontrol sorguları EK’teki çizelgede sunulmaktadır5. Bu çizelgede yer alan 

sorgulardan geçirilen veritabanları en yüksek tutarlılığa ulaşarak entegrasyon yönünden 

önemli bir sorun ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

3.1.3 Bağımsız bölümlerin yüzölçümü 

Klasik tapu sicili sisteminde ve TAKBİS’te arsa, bağ, bahçe, tarla gibi niteliklerde tapu 

kütüğüne kaydedilen taşınmazların yüzölçümleri taşınmazın tanımlayıcı bilgisi olarak 

kayıt altına alınmaktadır. Ancak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin net ve brüt 

yüzölçümleri kat mülkiyeti kütüğünde ve TAKBİS’te kayıtlı olmayıp, ana taşınmazın 

yüzölçümü ve bağımsız bölümlere isabet eden arsa payları sicilde kayıtlıdır. Konutun 

veya işyerinin değerinin tespitinde bunların yüzölçümleri önemli bir parametredir. Bu 

nedenle bağımsız bölüm talep edenlerin yanıltılmaması bakımından kat mülkiyetine tabi 

bağımsız bölümlerin projelerinde net ve brüt yüzölçümlerinin bulunması ve bu verilerin 

elektronik ortamda TAKBİS’e ve gerekli yazım alanı düzenlemeleri yapılarak tapu 

kütüğüne kaydedilmesi gerekmektedir. 

3.1.4 Taşınmaza ait cins, nitelik ve kullanım durumu 

Taşınmazlara ilişkin cins, nitelik ve kullanım durumu konusu ulusal standarda 

kavuşturulmadan ulusal bazda bir arazi yönetimi veya mekansal bilgi sisteminin 

kurulması bugün yaşanılan entegrasyon sorunun devamından başka bir şey olmayacaktır. 

Var olan kurumlar arası veri paylaşımı ve entegrasyonlarında karşılaşılan sorunların 

başında taşınmazlara ilişkin cins, nitelik, kullanım durumu ve standartlarının 

oluşturulamaması gelmektedir. Bu durum karmaşa oluşturarak sorgulama, planlama ve 

paylaşım sisteminin aksamasına neden olmaktadır. Cins/nitelik sayısında ve 

standardındaki bu karmaşanın farklı nedenleri vardır. Türkiye’de standart belirleme 

çalışmalarına yön veren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hazırlamış olduğu Türk 

Standardı Dokümanında (TS 10970:2010)6 yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin 

taşınmaz niteliklerini ilgilendiren bölümünde kullanım amacına göre yapıları sıralarken 

                                                 
5  Çalışma kapsamında doğru ve güvenilir bir veritabanı oluşturmak amacıyla EK’teki çizelgede sunulan 

sorgu örnekleri geliştirilderek bu sorgularla tapu verisi içerisindeki hatalı verilerin temizlenmesi 

amaçlanmaktadır. Veri üretim ve entegrasyon sorunlarının çözümlenmesinde büyük katkı sağlayacağı 

öngörülen kontrol sorguları, mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 
6  Türk Standartları Enstitüsü, TS 10970 Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı, Tarih:19.07.2012 
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farklı kavramlar kullandıktan sonra ilgili bölümü vb. diyerek ucu açık bir şekilde 

bitirmektedir. Bunun yanında ilk tesis kadastrosu sırasında 3402 sayılı Kadastro 

Kanunu’nun verdiği yetki ve sorumluluktan dolayı mülkiyet tespiti yapılırken zeminde 

ne varsa görüldüğü gibi yazılmasının, aynı şeyi anlatan onlarca farklı niteliğin tescil 

edilmesine sebep olduğu görülmektedir (Anonim 2017e). Tesis kadastrosu yapımı 

aşamasında arazinin mevcut durumunun aynen kadastro tutanağına geçirilmesi ve bu 

tespitin tapu kütüğüne de bu şekilde tescil edilmesi nedeniyle mevcut durumun farklı 

tanımlarla kadastro tutanağına geçirilmesi sorununu oluşmaktadır. Zeminde görülen bir 

parsel bir ilde “Bahçeli Ev ve Tarlası” şeklinde ifade edilirken, farklı bir ilde aynı tip 

parsel “Mesken Bahçe ve Arazisi” olarak kayıt altına alındığı görülmektedir. Bu durum 

iki büyük sorunun başlangıcını oluşturmaktadır. Birinci sorun cins/nitelik kavramlarının 

birbirine karışması, ikinci sorun ev, mesken, hane veya konut kavramının birbirlerinin 

yerine kullanılması karmaşasıdır. Bu durumda, aynı tip kullanım amacına sahip yapılar 

nitelik veya cins adı altında tescil edilmektedir. 

Yine tapu işlemlerini çağın gereklerine uyarlamak adına geliştirilen TAKBİS 

kurgulanırken oluşturulan taşınmaz cins ve nitelik seçeneklerinin birbirini tamamlar 

nitelikten ziyade birbirini tekrar eden nitelikte olması taşınmaz niteliklerinin tek 

tipleştirilememesine ve kullanım amaçlarının doğru tespit edilememesine sebep 

olmaktadır. Bu tür çok tiplilik ve standartların oluşturulmamış olması, verilerin sayısal 

hale getirilmelerine rağmen sorgulanamama ve sınıflandırılamaması sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Taşınmaz cins/nitelik ve kullanım durumlarının kurumlar arası veri 

paylaşımı ve bu verilerin entegrasyonu yönünden sorunlar yarattığı bilinmektedir. Bu 

durum geliştirilen e-Devlet projelerinde kurumlar arası bir mantık yürütülmesine ve 

matematiksel algoritmaların oluşturulmasına engel teşkil etmektedir. 

TAKBİS uygulamasından bir örnek vermek gerekirse Taşınmaz Esas Cinsi başlığı altında 

Spor Tesisi olarak cins bilgisi, Taşınmaz Niteliği başlığı altında da Spor Kompleksi 

olarak nitelik bilgisi ve bunlarla beraber Taşınmaz Alt Niteliği başlığı altında Memur 

Lojman alt nitelik bilgisi olarak seçilerek görüntülenebilmektedir. Böylelikle yeni cinsi; 

Sportif Tesisli Spor Kompleksi ve Lojmanı olmaktadır. Bu ve benzeri çok tiplilikler 

mevzuatın ve bilimsel eserlerin izin vermesi nedeniyle sorun olarak varlığını 

sürdürmektedir. Taşınmaz niteliği; taşınmaz cinsinin altında taşınmazların kullanım 
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amaçlarının bir üst başlığı olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmazın cinsi/niteliği 

ikileminin yanında cinsi yapısız olan, cinsi yapılı olan veya yapılı/yapısız olan 

taşınmazların niteliklerinin de üst başlıklar altında değerlendirilmesi gereklidir. 

Taşınmazın ne için yapıldığı değil ne için kullanıldığı önemlidir ve bugünü yansıtması 

gerekmektedir. Cinsi belli olan niteliği tespit edilmiş bir taşınmazın son kullanım 

durumunun neler olabileceği ve güncel durumu yansıtması entegrasyon ve veri paylaşımı 

yönünde önemlidir. 

TAKBİS projesinde 8000’den fazla cins/nitelik ve kullanım durumu oluştuğu bilmektedir 

(Anonim 2017g). Bu cins/nitelik sayısı oluşturulan standartlarda üst başlık veya 

gruplamanın ve bunlara bağlı alt kümelerin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye’deki 56 milyon parselin tasnif edilerek taşınmaz envanteri çıkarılması taşınmaz 

cinsinin ve niteliğinin ne anlama geldiği, taşınmaz kullanım amaçlarını neye göre 

sınıflandırmak gerektiği sorularına cevap vermekle mümkün olabilmektedir (Anonim 

2017g). TAKBİS uygulama arayüzleri ve tapu kütüğü yeniden biçimlendirilip güncel ve 

gerçek durumu yansıtacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. 

Taşınmaza ait cins, nitelik ve kullanım durumlarına ait üst başlıklar oluşturularak tiplerin 

bunların altında toplanması gereklidir. Taşınmaz cinsi, taşınmaz niteliği ve taşınmazın 

kullanım durumu tanımlanmalı, tanımlı bu kavramlar sınıflandırılarak TAKBİS ve tapu 

kütüğü temelinde sorunların çözülmesi gerekmektedir. Çözümün şifresi ise şu soruların 

cevaplarında gizlidir. Standart oluşturulması gereken şey taşınmaz cinsleri midir yoksa 

taşınmaz nitelikleri midir? Taşınmaz niteliğinin taşınmaz cinsinden farkı nedir veya bu 

kavramlar neyi belirtiyor? Birbirlerini tekrar mı ediyorlar yoksa bütünlüyorlar mı? 

3.1.5 Koordinat sistemi ve üretim yöntemleri 

Yeryüzü doğal nedenler ve insanoğlu eliyle sürekli değişim ve hareket halinde 

bulunmaktadır. Fakat haritalar, üretildiği zaman diliminde sabit kalmakta ve o zamanın 

teknolojik doğruluğuna sahip olmaktadır. Aynı proje alanına ait farklı zaman ve 

teknolojilerle üretilmiş haritaların birlikte değerlendirilmesi gerektiğinde doku 

uyuşmazlığı oluşmaktadır. Birbirlerine karşı anlam ifade edebilmeleri için haritaların aynı 

koordinat sistemine sahip olması gerekmektedir. Terminolojide datum dönüşümü, 
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koordinat dönüşümünü ifade eden tekniklerle haritaları tek tip tarif edebilmektedir. Bu 

sayede farklı haritalardaki bilgiler birbirleri ile yorumlanabilmektedir. Farklı koordinat 

tipleri, üretim yöntemi ve tekniğine ilişkin Ankara’ya ait ilçe bazındaki bilgiler çizelge 

3.1-3.3’te gösterilmektedir (Anonim 2017h,ı). 

Çizelge 3.1 Adet bazında koordinat tipleri Ankara örneği (Anonim 2017h) 

İlçe 
Koordinat Tipi ve Tipe Ait Koordinat Adetleri 

ITRF ED50 Datum Toplam Kesin İyileştirilmiş Geçici Toplam 

Akyurt 21.998 13.902 35.900 3.373 0 32.527 35.900 

Altındağ 2.655 34.483 37.138 5.158 12 31.968 37.138 

Ayaş 56.897 0 56.897 56.897 0 0 56.897 

Bala 1.263 56.076 57.339 0 45.732 11.607 57.339 

Beypazarı 104.927 0 104.927 14.921 624 89.382 104.927 

Çamlıdere 54.718 0 54.718 3.238 12.560 38.920 54.718 

Çankaya 60.416 0 60.416 0 60.409 0 60.409 

Çubuk 39.123 69.410 108.533 6.792 0 101.741 108.533 

Elmadağ 49.839 0 49.839 6.163 16.659 27.015 49.837 

Etimesgut 0 26.488 26.488 16.387 2.805 7.296 26.488 

Evren 17 15.881 15.898 0 0 15.898 15.898 

Gölbaşı 17.530 88.032 105.562 51.299 34.647 19.616 105.562 

Güdül 62.597 0 62.597 58.962 0 3.635 62.597 

Haymana 39.588 46.261 85.849 1.259 53.456 31.134 85.849 

Kahramankazan 55.328 16.833 72.161 72.061 0 6 72.067 

Kalecik 50.155 13.216 63.371 201 0 63.170 63.371 

Keçiören 0 45.063 45.063 22.541 0 22.499 45.040 

Kızılcahamam 106.386 1.756 108.142 8.202 7.974 91.966 108.142 

Mamak 54.796 0 54.796 7.868 40.561 4.628 53.057 

Nallıhan 94.804 1.515 96.319 0 0 96.319 96.319 

Polatlı 86.378 26.469 112.847 10.731 0 102.116 112.847 

Pursaklar 2.535 19.564 22.099 0 7.418 14.681 22.099 

Sincan 6.380 78.116 84.496 0 1.329 83.167 84.496 

Şereflikoçhisar 34.555 34.427 68.982 31.678 2.515 34.789 68.982 

Yenimahalle 0 59.192 59.192 49.299 0 9.893 59.192 

Kurumların envanterinde bulunan farklı zaman ve üretim tekniği ile üretilmiş haritalar 

birlikte değerlendirilebilme sorunları ile karşılaşmaktadırlar. Bu durum aynı parsele ait 

farklı geometrilerin oluşmasına neden olmakla birlikte doğruluk ve gerçek parsel 

geometrisinin hangisi olduğu konusunda şüphe yaratmaktadır. 
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Çizelge 3.2 Farklı üretim tekniği ile oluşturulan Ankara koordinat detayları (Anonim 2017h) 

İlçe 

Prizmatik 

Detay 

(Adet) 

Kutupsal 

Detay 

(Adet) 

Elektronik 

Detay 

(Adet) 

GPS 

Detay 

(Adet) 

Fotogrametrik 

Detay 

(Adet) 

Toplam Detay 

(Adet) 

Akyurt 0 28.095 7.805 0 0 35.900 

Altındağ 0 572 36.566 0 0 37.138 

Ayaş 0 0 56.897 0 0 56.897 

Bala 10.491 46.848 0 0 0 57.339 

Beypazarı 2.316 97.333 5.278 0 0 104.927 

Çamlıdere 27.512 6.198 20.546 462 0 54.718 

Çankaya 0 0 60.409 0 0 60.409 

Çubuk 65 88.302 6.727 0 13.439 108.533 

Elmadağ 7.772 31.308 10.757 0 0 49.837 

Etimesgut 0 10.101 16.387 0 0 26.488 

Evren 4.606 11.279 13 0 0 15.898 

Gölbaşı 0 53.552 34.191 17.819 0 105.562 

Güdül 0 6.031 47.335 9.231 0 62.597 

Haymana 5.673 78.874 1.302 0 0 85.849 

Kahramankazan 0 0 13.786 58.275 6 72.067 

Kalecik 332 46.337 1.270 0 15.432 63.371 

Keçiören 0 4.860 39.605 0 575 45.040 

Kızılcahamam 9.860 56.653 9.108 610 31.911 108.142 

Mamak 4.001 4.806 42.818 0 1.432 53.057 

Nallıhan 20.180 55.826 5.702 0 14.611 96.319 

Pursaklar 0 12.894 9.205 0 0 22.099 

Polatlı 0 79.146 3.495 11.225 18.981 112.847 

Sincan 0 81.000 3.496 0 0 84.496 

Şereflikoçhisar 3.628 18.472 347 34.235 12.300 68.982 

Yenimahalle 0 9.891 49.299 2 0 59.192 

Farklı üretim tekniği ve yöntemi ile oluşturulan koordinatların aynı platformda 

sunulabilmesi için mekansal dönüşüm parametrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 

parsel geometrisine ilişkin koordinat üretiminde bulunan her birim, kendi mekansal 

dönüşüm parametrelerine ve kendi ölçütlerine göre dönüşüm yapması sebebi ile farklı 

koordinat değerleri hesaplanarak sonuçta iç içe ve binmeli parsel geometrilerinin 

oluşmasına neden olmaktadır. Mekansal dönüşüm parametrelerini ulusal bazda 

belirleyerek yönetecek bir otorite eksikliği sorunun halen devam etmesine neden 
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olmaktadır. Bu durum, parsel geometrileri yönünden veri entegrasyonunu etkileyen 

sorunların başında gelmektedir. 

Çizelge 3.3 Koordinat üretim yöntemi Ankara örneği (Anonim 2017ı) 

İlçe 
Sayısal 

(Adet) 

Koordinat Girişi 

(Adet) 

Ölçü Değeri 

(Adet) 

Sayısallaştırma 

(Adet) 

Toplam Detay 

(Adet) 

Akyurt 9.200 0 0 26.700 35.900 

Altındağ 6.599 17.278 4.531 8.730 37.138 

Ayaş 56.897 0 0 0 56.897 

Bala 14.200 0 22.998 20.141 57.339 

Beypazarı 6.461 0 20.546 77.920 104.927 

Çamlıdere 8.474 43 0 46.201 54.718 

Çankaya 60.409 0 0 0 60.409 

Çubuk 6.792 0 0 101.741 108.533 

Elmadağ 4.407 9.662 14.477 21.291 49.837 

Etimesgut 16.387 0 2.805 7.296 26.488 

Evren 0 7 0 15.891 15.898 

Gölbaşı 19.255 19.139 40.706 26.462 105.562 

Güdül 58.962 0 0 3.635 62.597 

Haymana 21.568 1.107 21.206 41.968 85.849 

Kahramankazan 72.061 0 0 6 72.067 

Kalecik 201 0 0 63.170 63.371 

Keçiören 23.116 0 0 21.924 45.040 

Kızılcahamam 12.995 12.862 8.066 74.219 108.142 

Mamak 8.241 0 40.103 4.713 53.057 

Nallıhan 7.023 1.917 0 87.379 96.319 

Polatlı 10.731 0 0 102.116 112.847 

Pursaklar 0 116 0 21.893 22.009 

Sincan 1.329 2.505 0 80.662 84.496 

Şereflikoçhisar 31.737 15.723 2.515 19.007 68.982 

Yenimahalle 49.299 0 0 9.893 59.192 

3.1.6 Pafta üretimi 

Türkiye’de taşınmazların daha değerli olduğu şehirlerde kadastro çalışmaları 1950- 1970 

yılları arasında öncelikli olarak yapılmış ancak güncel teknoloji açısından bu bilgilerin 
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yetersiz hale geldiği görülmektedir. Bu alanların grafik bilgilerinin bilgisayar ortamına 

aktarılması büyük sorun oluşturmaktadır. Yapılmış olan kadastro çalışmalarının yaklaşık 

%14’ü bu tür haritalardan oluşmaktadır (Anonim 2017ı). 

TAKBİS projesinin uygulandığı alanlarda, tapu ve kadastro kayıtlarına ilişkin verilerin 

elektronik ortama aktarılmasında söz konusu kayıtların mevcut ve güncel durumu 

yansıtmaması sebebiyle sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, tapu ve kadastro kayıtlarında 

boş bir arazi veya arsa olarak görünen bir yerin, mevcut durumda üzerinde binaların 

olduğu görülmektedir. Ayrıca yetersiz kadastro işlemleri sebebiyle kayıtlarda geçen 

yüzölçümleri ile mevcut yüzölçümleri arasında farklar olduğu tespit edilmektedir. Bu 

sebeple, elektronik tapu sicili uygulaması için öncelikle kadastro işlemlerine ilişkin 

sorunların çözülmesi gerekmektedir. 

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesi ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro 

Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun7, kadastro verilerinin güncellenmesine imkan 

sağlamaktadır. Mevcut tapu-kadastro bilgilerinin, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda 

öngörüldüğü gibi mekansal bilgi sistemlerinin altlığını oluşturacak şekilde ve yapıda 

güncellenmesi, sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktararak kullanıma 

sunulması amacıyla 09.06.2008 tarihinde Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) 

arasında imzalanan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) başlatılmış olup 

projeyle birlikte tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma, 

ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini 

kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları 

gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritaları tekrar düzenlenecek ve tapu 

sicilinde gerekli düzeltmeler sağlanacaktır (Anonim 2017i). Böylece, geçmiş yıllarda 

üretilmiş olup, bugün değişen ve gelişen sayısal bilgi ihtiyacına cevap veremeyen 

kadastro haritalarının sayısal kadastro ve TAKBİS bilgilerini destekleyecek şekilde 

yenilenmesi, güncellenmesi ve uyumu sağlanmış olacaktır. 

                                                 
7  T.C. Resmi Gazete, Tarih:25/06/1983, Sayı: 18088 
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3.1.7 Güncelleme 

Veri üretim süreci ile başlayan güncelleme ihtiyacı, veri erişim ve bütünlüğü yönünden 

entegrasyon alanındaki önemli sorunlardan biridir. Çoğu bilgi sistemi, bilgilerini sayısal 

ortama aktarma sürecinde dinamik yapıdan kaynaklanan güncelleme sorunu 

yaşamaktadır. Özellikle hizmet alanı sebebi ile mevcut verileri sürekli değişime uğrayan 

kurumlarda, birimlerde yapılan işlemler sebebi ile sayısallaştırılarak sisteme entegre 

edilen veriler güncelliğini yitirmektedir. Bu verilerin hızla güncellenerek mevcut durumu 

yansıtacak şekilde veritbanına aktarılması gerekmektedir. Sahada sürekli değişen, gelişen 

ve farklılaşan veri, veritabanında güncellenmediği sürece doğruluk sorunu yaşamaya 

devam etmektedir. 

Güncellenemeyerek veritabanında tutulan veri ister çevrim dışı (offline) ister çevrim içi 

(online) paylaşılsın gerçek durumu yansıtmadığından entegrasyon sorunu olarak ortaya 

çıkmakta, mevcut olmayan e-arşiv yapısı ile doğruluk kontrolü yapılamayacağından 

güncel olmayan veri büyük bir sorun haline gelmektedir. Özellikle tapu, kadastro ve imar 

verilerinde bu sorun ciddi entegrasyon sorunlarına yol açmaktadır. Örneğin, imar planı 

revizyonlarına ait değişlikler belediyeler tarafından eş zamanlı olarak 

güncellenmediğinden eski plan notları ve verilerine göre yapılan entegrasyonlarda hatalar 

oluşmaktadır. Aynı durum tapu ve kadastro verileri içinde söz konusu olmaktadır. Temsili 

bir örnek verecek olursak, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde X ada, Y parsel tesis 

kadastrosunda niteliği mera olarak tespiti yapılmaktadır. İlgili parsel daha sonra yapılan 

ifraz işlemi ile kullanım amacı köy yerleşim yeri olarak değiştirilerek yeni oluşan parsel 

kadastro kontrolünden sonra tapuda yeni parsel numarası ile tescil olmaktadır. Ancak 

TAKBİS tapu veritabanında yeni parsel oluşmasına karşın kadastro gerekli güncellemeyi 

yapmadığı için mera parseli yaşayan bir parsel olarak veritabanında kalmakta, böylece 

tapu ve kadastro veritabanı yönünden bir entegrasyon sorunu oluşturulmaktadır. 

Kapı numaraları ile bağımsız bölüm numaralarının eşleşmeme durumu entegrasyon 

sorunu yaratan diğer bir durumdur. Örneğin, tapuya 18/1 bağımsız bölüm numarası alarak 

tescil edilmiş bir taşınmaz, daha sonra gerekli izinler alındıktan sonra üçe bölünerek 

belediye kayıtlarında 18/A, 18/B, 18/C olarak yer almasına karşın güncel durum tapu 

kaydına yansımamaktadır. Bu nedenle Tapu Müdürlüğü ve Belediye arşivlerinde projeler 
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arasında farklar ortaya çıkmakta bu bilgilerin sayısal ortama taşınmasında sorunlar 

yaşanmaktadır. Özellikle imar çalışmalarıyla oluşan projeler, izinler, tutanaklar, onaylar, 

planlar gibi evrakların ne zaman tarandığı ve ne oranda güncel olduğu belli olamamakta, 

hatalı ilişkilendirme ve yanlış parsellere bağlantılar bulunmakta olup arşiv içeriği gerçeği 

yansıtmayarak güncelleme sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu tür sorunların 

yaşanmaması için oluşturulacak sistemlerde teslim edilecek plan, proje izin, ruhsat gibi 

belgelerin belli sürüm numarası ile sayısal ortamda (autocad, dwg gibi) teslim alınarak 

bilgi sistemlerindeki veritabanlarına entegrasyonu yapılması gerekmektedir. 

Bilgi güvenliği yönünden önerilmemesine ve veri paylaşım protokollerinde tedbirleri 

alınmış olmasına rağmen çevrim dışı olarak paylaşılan veriler o an itibarı ile güncelliğini 

yitirmektedir. Bir sonraki veri paylaşımına kadar olan farklar veriyi kullanarak sistem 

entegrasyonu yapan kurumlar tarafında sorunlara neden olmaktadır. Çevrim dışı olarak 

paylaşılmış bu veriler yetkisiz olarak veriyi elde eden kurumlar tarafından diğer 

kurumlarla paylaşıldığında bu verilerin güncelliğine güvenen ancak maddi karşılığından 

kaçan taraflar zarar görmekte ve hatalı sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. 

3.2 Türkiye’de Mekansal Verilerin Anlamlandırılmasına İlişkin Sorunların 

Saptanması ve Öneriler 

Türkiye’de mekansal veriler üretim aşamasından başlamak üzere belirli disiplinler altında 

anlamlandırılarak bilgiye evrilirken, bu verilerin bilgi sistemlerinin ana kaynağı olacağını 

düşünerek hareket edilmesi gerekmektedir. Ham veri yalın olduğunda bilgi sistemleri 

yönünden bir değer taşımamaktadır. Verinin öznitelik, geometrik yapı ve arşiv bağlantısı 

kullanılarak anlamlandırılması gerekmektedir. Verinin ait olduğu sınıf ve temalar dikkate 

alınarak hangi bilgi sistemlerine hangi standartlar altında ve tam doğrulukta fayda 

sağlayacağının önceden düşünülmesi gerekmektedir. Özellikle mekansal verilerin 

anlamlandırılmasında farklı bilgi sistemlerinde kullanılabileceği düşünülerek tüm 

anlamlandırma ilişkileri doğru analiz edilerek tanımlanması gerekmektedir. Mekansal 

verinin, aidiyet durumu, veri tipi, konumu, geometrik değeri, diğer verilerle ilişkisi, 

öznitelik değerleri, hukuki değeri, arşiv kayıt bağlantısı, gibi unsurlarla anlamlandırılması 

sürecinde sorunlar yaşadığı görülmektedir. Bu sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin 

öneriler alt başlıklarda ele alınmaktadır. 
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3.2.1 Yardımcı siciller 

Türkiye genelinde tapu ve kadastro kayıtlarının tamamı TAKBİS projesi kapsamında 

bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Ancak, mevzuat olarak herhangi bir eksiklik 

bulunmamasına rağmen veri eksikliği ve sistem güvenliği ile ilgili kaygılar sebebiyle tapu 

sicilinin ana ve yardımcı unsurları halen kağıt ortamında asıl siciller olarak devam 

etmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye tapu sicili sistemi henüz elektronik tapu sicili 

sistemine dönüştürülmemektedir. Elektronik tapu sicili sistemine geçiş aşamasında, tapu 

sicilinde ortaya çıkması muhtemel yanlışlıkların, eksikliklerin önlenmesi için ikili sistem 

(bilgisayar destekli tapu sicili sistemi) devam ettirilmektedir. Bu durum tam bir mülkiyet 

verisi oluşmasını engellemekte pasif kayıtlar, Tapu Müdürlüğü arşiv evrakları ve 

yardımcı sicillerin henüz sayısal ortama aktarılamamış olması entegrasyon ve veri 

bütünlüğü yönünden sorun yaşanmasının diğer nedeni olmaktadır. 

3.2.2 Elektronik Arşiv 

Tam bir veri entegrasyonundan söz edebilmek için veri ile entegre çalışabilen ve 

ilgililerine belirlenen haklar dahilinde açık olan elektronik arşivin oluşturulması 

gerekmektedir. Bir veri kaynağına ilişkin hata, eksiklik ve güncelleme faaliyetlerinin tam 

ve doğru yapılabilmesi arşiv verilerine ulaşım imkanı ile doğru orantılıdır. Özellikle 

veritabanı entegrasyonlarında karşılaşılan hataların kaynaklarının tespiti ve uyumlaştırma 

çalışmalarında elektronik olarak ilgili veriye ait arşive ulaşılması, zaman ve maliyet 

faydası yaratacaktır. 

Mevcut durumda e-arşiv çalışması yaparak kısmen arşivlerini açmış yerel yönetimler 

bulunmasına karşın, ulaşılan arşiv bilgisi dijital görüntü ile sınırlı olmaktadır. Örneğin 

Ankara Mamak Belediyesi tüm arşivlerini elektronik ortama taşıyarak bir kısmını 

paylaşmaktadır. İlgili bölgede bir taşınmaz üzerindeki bina ile ilişkilendirmek üzere e-

arşiv içerisinde bir yapı ruhsatına ulaştığınızda karşınıza .tiff, .jpeg, .pdf gibi formatlarda 

bir görüntü çıkmakta ve içeriği sorgulanamamaktadır. 

Coğrafi dokümanların elektronik ortama aktarılarak güncel halde tutulması ve 

arşivlenerek ilgililerine sunulması veri entegrasyonun önemli adımlarından biridir. Bu 

arşivleme ve paylaşım elektronik doküman sisteminin oluşturulmasını zorunlu 
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kılmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) sahip kurumlarda, elektronik 

arşiv sisteminin oluşturulması sistem bütünlüğü yönünden gereklidir. Oluşturulacak arşiv 

sistemi ile fiziki coğrafi doküman arşivi ortadan kalkarak sayısal coğrafi dokümanlara 

geniş sorgulama yetenekleri ile hızlı erişim sağlanabilecek hem de yazışmalarda adı 

geçen coğrafi dokümanlar arşiv ile ilişkilendirilebilecektir. Tamamlayıcı olarak 

kurumların bilgi ve belge akışındaki süreçlerini kontrollü ve hızlı hale getirmek için e-

imza uygulamaları hızla yaygınlaştırılmaktadır. Dolayısıyla artık yeni üretilen coğrafi 

dokümanların gerekli onay ve imza sürecinin e-imza ile entegre olması faydayı 

artıracaktır. Söz konusu entegrasyon sağlandığında EBYS’de bir evrak sorgulandığında 

ve sorgulanan evraka ait bir coğrafi doküman eki görüldüğünde bu dokümana doğrudan 

erişim mümkün olabilecektir. 

3.2.3 Adres ve idari sınırlar 

Taşınmazlara ait adreslerin sorgulanabilmesini sağlamak ve sorgu sonucu eşleşen 

adreslerin harita üzerinde gösterilmesi için bir koordinat değeri ile eşleştirilmesi 

gerekmektedir. Cadde, yol, sokak, mahalle, köy, ilçe ve alan gibi coğrafi nesneler, harita 

üzerinde temsili mekansal veri tipleri ile ifade edilmektedir (Arctur ve Zeiler, 2004). 

Nokta verisinin koordinat değerleri, veritabanında ilişkili olduğu adres ile birlikte 

depolanarak sorgulanabilmesi için doğru bir adres verisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle yerel yönetimler ve diğer taraftan merkezi yönetim tarafından halen çözüm 

bulunamamış olan idari sınır sorunu çözülmeden gerçek bir adres, numarataj, taşınmaz 

kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası eşleşmesinden bahsetmek mümkün 

olamamaktadır. 

Parsel geometrisini tanımlayan adres, bu adres ile ilişkilendirilmiş bir taşınmaz ve malik 

için T.C. kimlik numarası, kurumlar arası entegrasyonun gerçekleşmesi için 

mecburiyettir. Özellikle parsel, bina, zemin bilgisinin MAKS numarataj verisi ile 

entegrasyonu acil ihtiyaç olarak görünmektedir. İdari sınırların doğru ve güncel halini 

yansıtmak ve ulusal bazda idari sınırları kesinleştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 

başlatılan pilot proje kapsamında Ankara Çamlıdere ilçesine ait idari sınırlar 

kesinleştirilerek başarı ile tamamlanmasına rağmen projenin Türkiye geneline 
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yaygınlaştırma maliyeti ve tamamlanma süresi konusunda kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

Diğer yandan idari sınırlardaki belirsizlikler nedeniyle tapu ve kadastro verilerinde de 

entegrasyon sorunları yaşanmaktadır. Tapu verisinde belirli bir mahalle veya ilçeye bağlı 

görünen bir parsel veya ada, kadastro verisinde farklı bir mahalle veya ilçeye, hatta ile 

bağlı görünebilmektedir. Bunun nedeni veri güncellemesi, birleşen veya ayrılan 

müdürlük yetki alanları, bazen de Tapu ve Kadastro Müdürlükleri arasında bilgi ve belge 

paylaşımı nedeniyle yaşanan eşgüdüm eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır. 

3.2.4 T.C. kimlik numarası ve malik uyumu 

Taşınmazı tüm kayıtlar içinde tek kılmak, doğru malike ulaşmak ve bunlar arasındaki 

ilişkiyi mantıksal bir model olarak tanımlamak için yöntemler geliştirilmektedir. 

Taşınmaz için il, ilçe, mahalle, köy, mevkii, ada, parsel, numarataj; malik için T.C. kimlik 

numarası, ticaret sicil kayıt numarası, vergi numarası gibi parametreler kullanılmaktadır. 

Taşınmazın malik bilgisine ulaşmak ve gerçek malik olduğundan emin olmak amacıyla 

TKGM tarafından başlatılan çalışma büyük oranda tamamlanmasına rağmen halen devam 

etmektedir. 

Böylece gerçek malik ile taşınmaz üzerinde herhangi bir hak veya yükümlülük sahibi 

olanların doğru zemin doğru kişi ilişkisi ile tanımlanması amaçlanmaktadır. Ancak T.C. 

kimlik numarası uygulaması başlamadan önce yapılmış olan tescillerde T.C. kimlik 

numarası kaydı mevcut değildir. Bu tarihten sonra taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen 

tasarruflarda ilgililerin T.C. kimlik numaraları alınmakta ve TAKBİS sistemine 

girilmektedir. Sistemde T.C. kimlik numarası olmayanların ise Tapu Müdürlüğü ve 

Kadastro Müdürlüğü arşivlerinden elde edilen kişi kimlik bilgileri ile T.C. kimlik 

numaralarına ulaşılarak eksiklerin tamamlanması sağlanmaktadır. Maliklere ait T.C. 

kimlik numaralarının girişi sırasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü 

kimlik paylaşım sisteminden yararlanılarak doğrulama çalışmaları yapılmaktadır 

(Anonim 2017j). Türkiye genelini kapsayan kişi kimlik bilgisi güncelleme çalışmalarında 

bölgeler bazında maliklere ait T.C. kimlik numarası sayısı ve veri girişi tamamlanma 

oranı %96’ya ulaşmıştır. Durum çizelge 3.4’te gösterilmektedir. 
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Çizelge 3.4 Maliklere ait T.C. kimlik numarası giriş oranları (Anonim 2017k) 

TKGM Bölge 

Müdürlüğü Adı 

Toplam  

Malik 

Sayısı 

(Adet) 

T.C. Kimlik 

Nolu Malik 

Sayısı 

(Adet) 

T.C. Kimlik 

Nosuz Malik 

Sayısı 

(Adet) 

T.C. Kimlik 

No Giriş  

Oranı 

(%) 

T.C. Kimlik No 

Hedeflenen 

Gerçekleşme 

Oranı 

(%) 

Ankara 7.962.105 6.481.449 1.480.579 81 84 

Antalya 4.132.643 3.666.238 466.395 88 96 

Bursa 5.716.917 5.082.043 634.863 88 99 

Denizli 3.412.226 3.160.079 252.122 92 97 

Diyarbakır 1.953.306 1.709.528 241.858 87 99 

Edirne 2.591.527 2.227.462 364.009 85 94 

Elazığ 2.398.190 2.137.042 261.134 89 96 

Erzurum 2.711.998 2.355.547 356.365 86 95 

Eskişehir 4.876.800 4.200.014 676.781 86 90 

Gaziantep 2.216.468 1.891.437 324.983 85 96 

Hatay 5.242.699 4.635.738 606.851 88 99 

İstanbul 7.475.026 6.921.384 553.597 92 95 

İzmir 5.615.450 5.117.109 498.270 91 99 

Kastamonu 3.737.859 3.595.060 142.782 96 99 

Kayseri 3.267.921 3.091.626 176.269 94 99 

Konya 4.473.037 4.043.432 429.593 90 99 

Samsun 5.921.556 5.501.285 420.137 92 98 

Sivas 3.517.283 3.256.456 260.805 92 99 

Şanlıurfa 1.944.894 1.762.890 181.991 90 99 

Trabzon 6.533.342 6.277.959 255.274 96 99 

Van 968.171 880.494 87.667 90 98 

Yozgat 2.032.198 1.898.832 133.337 93 99 

Toplam 88.701.616 79.893.104 8.805.662 90 96 

TKGM Konya Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalışma oranı %99 

olduğu halde sisteme aktarılabilen T.C. kimlik numarası oranının %90 olduğu çizelge 

3.1’ de görülmektedir. Ayrıca eksik T.C. kimlik numaraları tamamlanırken yapılan yanlış 

ilişkilendirme ve dosyadaki kişi kimlik bilgileri üzerinden elde edilen T.C. kimlik 

numaralarının hatalı oluşturulma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle aradaki %9’luk 

farkın, zemin–malik ilişkilendirmesi yönünden entegrasyon sorunlarına yol açmaya 

devam edeceği öngörülmektedir. 

3.2.5 Taşınmaz kimlik numarası 

Tapu Sicil Tüzüğünün Sicil Bölgeleri başlığı altındaki 6. maddesinin 2. bendinde “Tapu 

sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taşınmazlara Genel Müdürlük 
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tarafından T.C. taşınmaz numarası verilir.” denilmek sureti ile bir taşınmazı Türkiye 

genelinde tek kılacak bir yapı öngörülmektedir. Bu taşınmaz kimlik numarası ile ilişkili 

yapı kurma ve yönetme yönüyle veritabanı entegrasyonlarını kolaylaştırıcı ve 

entegrasyon sorunlarını ortadan kaldırma yönünde atılmış ciddi bir adımdır. Tüzüğün 

yayım tarihi olan 17 Ağustos 2013 tarihinden bu yana bu konuda herhangi bir ilerleme 

sağlanamadığı görülmektedir (Anonim 2017l). Taşınmazlara, taşınmaz kimlik numarası 

verilmesi aynı vatandaşlara verilen T.C. kimlik numarası gibi ölçütleri ve algoritması 

belirlenerek hızlı bir şekilde uygulamaya sokulması gerekmektedir. 

Türkiye’de kurumlar kendi veritabanlarını oluştururken taşınmaza ilişkin ilişki kolonunu 

farklı veri tipleri üzerine kurmaktadır. Örneğin belediyeler numarataj, Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü, Zemin ID ve T.C. Kimlik Numarası, Maliye ve Hazine Bakanlığı T.C. 

Kimlik Numarası, Ticaret Sicil No, Vergi No gibi tek kılınan kolonlar üzerinden 

entegrasyon çalışmalarını yapmaktadır. Veritabanlarının entegrasyonunda anahtar kolon 

olarak kullanılabilecek olan Taşınmaz Kimlik Numarası kolonu, taşınmazı tüm 

veritabanları yönünden tek kılarak gerekli uyumlaştırma çalışmalarına altlık teşkil 

edebilmekte olup birlikte çalışabilirlik yönünden de atılmış en büyük adım olabileceği 

düşünülmektedir. 

3.2.6 Ortofoto 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) tapu temel veri temalarından birinin 

Ortofoto Veri Teması olmasını öngörmektedir. Ortofoto veri teması; kızılötesi dalga boyu 

ile morötesi dalga boyu arasında kalan elektromanyetik spektrum kullanılarak elde edilen 

görüntüleri kapsamaktadır. Ortofoto verileri raster veri tipindedir. TUCBS Ortofoto veri 

temasında kullanılan veriler için Uluslararası Standartlar Örgütü (International 

Organization for Standardization-ISO) ISO 19123 standardı ölçüt alınmaktadır (İlbey 

2012). Bu görüntüler uydu veya uçaklara yerleştirilen algılayıcı cihazlar yardımıyla elde 

edilmektedir. 

Kısa’nın (2002) yaptığı araştırmada kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda 

oluşturulan ortofoto veri temasının, 12 Bakanlık, 22 Genel Müdürlük ve 24 farklı Daire 

Başkanlığı tarafından 73 işte kullanıldığı, ayrıca, verilen beyanlara göre, bu işler 
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yapılırken 58 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmektedir. Mükerrer katmanların 

birleştirilmesi sonucu 49 farklı ortofoto veri katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı 

görülmektedir. Kurumların, bu katmanların %84 kullanıcısı, %4 üreticisi ve %14 hem 

üretici hem kullanıcısı konumunda olduğu görülmektedir. 

Üretimi gerçekleştirilen ortofoto görüntüleri, özellikle sayısal kadastro çalışmaları ile 

diğer kurumların mühendislik projelerinin karar-destek süreçleri, arazi değerlemesi, 

kalite-bütünlük kontrolleri, kentsel dönüşüm alanlarının tespiti, planlanması, yerel 

yönetimlerce icra edilen her türlü planlama, imar ve inşa faaliyetleri ile yasal boyutuna 

altlık oluşturmada kullanılabilmektedir. Ortofotolar kırsal ve kentsel alanlarda yapılan 

değerleme çalışmalarında görüntü altlığı olarak kullanılmaktadır. 

Mekansal veri üretimi gerçekleştiren kurumların başında İller Bankası, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü, CBS Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ve TKGM gelmektedir. Bu kurumlar 

çalışmalarında kullandıkları ortofoto ürünlerini, muhtelif ölçeklerde ortofoto üretimi 

yapan kurumlarla yapılan protokollerle web servisi, değişim ve/veya satın alma yolu ile 

temin etmektedirler. 

Coğrafi veri üretimi yanında coğrafi verilerin sunulması için altlık olarak da faydalanılan 

ortofotoların belirlenecek esaslar çerçevesinde paylaşımını sağlayacak bir bilgi 

sisteminin, bu konuda ihtiyaç duyulan koordinasyonun sağlanmasına ve verinin 

paylaşılmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. Bakanlıklar arası Harita İşlerini 

Koordinasyon ve Planlama Kurulu, bu görevi kısmen yerine getirmekle beraber; özellikle 

yerel yönetimlerce üretilen büyük ölçekli ortofoto haritaları Kurulun plan ve 

programlarına girmemekte ve mükerrer üretimler yapılarak kamu kaynağı israf 

edilebilmektedir. Bu bağlamda kurgulanan Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi Projesi; veri 

üretimi, koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ve sunum altyapısının sağlanması 

bileşenlerinden oluşturularak fayda yaratmaktadır (Oflaz ve Bayraktar 2013). Proje, veri 

kaynaklarının bir araya getirilmesi, üretimin Türkiye bütününde planlanarak yapılması, 
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tekrarlı uydu görüntüsü alımı ve lisans maliyetlerinin ortadan kaldırılması itibariyle 

tasarruf sağlayıcı bir niteliğe sahiptir. 

HGM tarafından 2008-2013 yılları arasında Türkiye’nin yaklaşık %80’inin stereo, renkli, 

dört bantlı sayısal hava fotoğrafı çekilerek ve ortofotosunun üretildiği bilinmektedir. 

HGM ve TKGM arasında imzalanan “Uçuş ve Ortofoto Üretiminde Ortak Üretim 

Protokolü” doğrultusunda, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve mükerrer iş yapmamak için 

“veri değişim protokolü” yaparak ve farklı alanlarda görüntü alımı gerçekleştirerek 

güçlerini Türkiye’nin menfaatlerini ve kamu yararını gözeterek birleştirilmektedir. Bu 

durum birlikte çalışabilirlik yönünden örnek bir uygulamadır. 

Mekansal bilgi sistemlerinin vazgeçilmez katmanlarından bir tanesi olan görüntü altlığı 

katmanı, uzaktan algılama araçlarından elde edilen uydu fotoğrafları ve/veya hava 

fotoğraflarından üretilmektedir. Uydu fotoğraflarının kapsamı, içeriği, doğruluğu 

yanında hava fotoğraflarının kullanılabilirliği araştırmalarla incelenerek, imkanların 

elvermesi durumunda hava fotoğraflarının bu temel altlığı oluşturmada en hızlı ve 

güvenilir kaynak olup, üretim maliyetlerinin de uydu fotoğraflarına göre daha uygun 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca farklı kurumların ortak ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere yapılan incelemelerde uydu fotoğraflarından daha çok hassas, bulutsuz, güvenilir 

ve güncel hava fotoğraflarına ve bu fotoğraflardan üretilen ortofoto görüntülere ve ara 

ürünlere (sayısal yükseklik modeli gibi) ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır (Maraş 2011). 

Uydu görüntüleri kullanıcılara tekli veya çoklu kullanım için lisanslanmakta ve buna göre 

fiyatlandırılmaktadır. Görüntünün telif hakkı satıcıda bulunduğundan dolayı, alıcı 

kurumların görüntüleri lisans anlaşmasında yazılı kurallar dışında kullanması ve diğer 

kurumlarla paylaşması mümkün olmamaktadır. Bu durum, aynı veya benzer görüntüleri 

farklı kurumlarca kaynak harcanarak yeniden alınmasına neden olmaktadır. Ortofo 

üretimi ve üretilen verinin ortak kullanımı amacı ile farklı kurumlar arasında protokoller 

yapılmış olmasına rağmen farklı projelerde üretilen ortofotolar aynı ortam içinde 

kullanılamama sorunları yaşamaktadır. Bu durum ortofoto üretimine bağlı olabildiği gibi 

yazılımsal farklılaşmalar sebebi ile de meydana gelebilmektedir. 
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Şekil 3.9 Ortofoto görüntüleri arasındaki açık alanlar (Anonim 2017m) 

HGM Ortofoto Ağ Harita Servisi (Web Map Servise-WMS) kaynağındaki verinin çevrim 

içi kullanımında; kaynak (HGM) ve hedef (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ürünleri 

arasında ortak dil olan WMS servislerinin farklı harita sunucuları ile sunulması ve 

yorumlanmasından dolayı veriye erişim veya sunumda sorunlar çıktığı şekil 3.9’da 

görülmektedir. Her ne kadar Açık Coğrafi Konsorsiyum (Open Geospatial Consortium-

OGC) dünyada WMS servisleri için bir standart oluşturmaya çalışsada yazılımlar 

arasındaki entegrasyon sorunları halen devam etmektedir. Duruma örnek olarak 

MEOP’un HGK’nın servis ettiği ortofoto görüntülerine servis uyuşumsuzluğu nedeniyle 

bağlanamama durumu şekil 3.10’da görülmektedir. 
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Şekil 3.10 Ortofoto görüntü paylaşımında servis hatası (Anonim 2017m) 

Ortofotoların dinamik arazi kullanımı sebebi ile güncel durumu yansıtması yönünden 

ortalama üç yıl aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. Aynı çevrim dışı veri 

paylaşımında olduğu gibi ortofoto görüntüleri çekildikleri andan başlamak üzere 

güncelliğini yitirmeye başlamaktadır. 

3.2.7 2B/3B/3D Modelleme ve veri büyüklüğü 

Üç boyutlu modellerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sistemine aktarılması ve 

yaygınlaşmaya başlamış olması, bu veri altyapıları kullanılarak yapılan üç boyutlu model 

ve sorgulamaların üzerine, üç boyutlu modelin içinde sanal olarak gezinti yapılabilme 

imkanları oluşturmaktadır. Kentsel alanlarda eğik görüntü alınması ve oluşturulan 

standartlarda modelleme yapılabilmesi, üç boyutlu kadastro çalışmaları ile yenilenecek 

kadastro verileri bilgi sistemlerine entegre edildiğinde, taşınmaz değerleme çalışmalarına 

ait öngörüleri kolaylaştıracaktır. Özellikle üç boyutlu modeller üzerinde sanal gezintilerin 

desteklendiği yapılar üzerinde karar-destek mekanizmaları yönünden fayda 

sağlanacaktır. 
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 Paylaşılacak veya entegre edilecek modellenmiş veri büyüklüğü sebebi ile paylaşım ve 

entegrasyon sorunları yaşanmaktadır. Hangi unsurların veri içerisinden sadeleştirilerek 

paylaşılacağı ve bunun veriyi entegre edecek birim tarafında yaratacağı sorunlar 

konusunda aktif bir çalışma yoktur. Burada yine bir standartlaşma olmaması sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Model dosyalarının boyutunun büyüklüğünden dolayı, ArcGIS 10.1 yazılımına kolay bir 

şekilde aktarılamama sorunlarının oluştuğu görülmektedir. Bu durum katı modelde 

bulunan, ancak sorgulama sırasında görünmeyecek olan nesneler silinerek ve dosya 

boyutu küçültülerek aşılabilmekte ancak bu işlem sırasında silinen ve küçültülen 

bileşenlerin neler olması gerektiği konusunda bir ortak fikir bulunmamaktadır. 

3.3 Türkiye’de Mekansal Verilerin Paylaşımına İlişkin Sorunların Saptanması ve 

Öneriler 

Mekansal veri, ham veri olarak üretilmesi aşamasından başlayarak paylaşılabilir olmak 

zorundadır. Paylaşılamayarak bilgi sistemi içerisine hapsedilmiş verinin faydası sınırlıdır. 

Yerel nitelikli ihtiyaçları karşılamak amacıyla veri üretimi yapılırken verilerin ulusal bilgi 

sistemleri tarafından kullanılabilme ihtimali göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Paylaşılamayan ve bilgi sistemlerine entegre olamayan bir yapı, kaynak israfından başka 

bir işe yaramayarak kısır döngünün parçası olmaktadır. 

Türkiye’deki kurumlar kendi ürettikleri ve üzerinde egemenliklerini sürdükleri verilerin 

gücünü hissetmektedir. Ancak çağın getirdiği paylaşım mecburiyetleri ile isteksizde olsa 

bilgi sistemleri ve bu sistemlere bağlı yeni veri üretim faaliyetleri geliştirmektedirler. 

Standart dışı veri üretimi, birlikte çalışabilirlik esasları göz ardı edildiğinden CBS Genel 

Müdürlüğünün tüm çabalarına rağmen artmaya devam etmektedir. Asıl hedef, Türkiye 

Ulusal Bilgi Sistemleri yapısına uygun, paylaşılabilir, karşılıklı konuşabilen, ulusal 

değişim ve dönüşüm özelliklerine sahip, güvenli ve hızlı erişilebilir, kaynak israfı 

yaratmayan ülke kalkınmasına fayda sağlayacak sistemlerin kurulması olmalıdır. Bu 

hedefe ulaşma çabasındaki kurumların süreç içerisinde karşılaştıkları sorunlar ve bu 

sorunların çözüm önerileri alt başlıklarda incelenmektedir. 
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3.3.1 Standart uygulama isteği 

Bilgi sistemlerinde gelişen teknolojik süreçlere bağlı olarak değişim-dönüşüm-gelişim 

sürecinin yaşandığı, ancak katılımcı, paylaşımcı ve bütünleyici bir çalışma anlayışının bir 

başka ifadeyle ortak aklın oluşturulamadığı görülmektedir. Bu durumun farklı sebepleri 

olmasına karşın en önemli sebebi kamu ve özel sektörün evrensel düşün, yerel uygula 

felsefesiyle hareket etmeyerek kendi ihtiyaç ve standartlarına göre davranmalarıdır. Bu 

nedenle farklı bilgi sistemlerine altlık oluşturacak veri tekrar üretilmekte ve 

paylaşılamayarak yerel uygulama bazında kalmaktadır. Bu durum hem kamu 

kaynaklarının israfına hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Bilişim çağında 

olunmasına karşın halihazırda kurumlar ürettikleri ya da elde ettikleri verileri/bilgileri 

silo mantığı çerçevesinde veri adaları olarak saklamaktadır. Ancak açık veri (open data) 

veri paylaşım noktasından uzakta durmaktadırlar. Kurumlar, sahip oldukları verinin 

hakimiyetinin kendilerine güç kattığına ve buna bağlı bir otorite olduklarına 

inanmaktadırlar. Yerel bazda üretilen veriler, kendi kapsamında oluşan bilgi sistemlerinin 

veritabanlarında veri çöplüğüne dönerek ulusal fayda yaratmanın çok uzağında 

kalmaktadır. Standart dışı üretilmiş, veri çöplüğü haline gelmiş bir bilgi sisteminin 

faydası sınırlı olacaktır. Diğer yönden veri üretim, paylaşım ve entegrasyon 

standartlarının oluşturulamamasında, ihale şartnamelerindeki eksiklikler ve bu iş alanında 

faaliyet gösteren firma baskılarının etkili olduğu bilenen bir gerçektir. 

Türkiye’deki e-devlet uygulamaları, Avrupa Birliği (AB) müktesebatı uyum süreci 

çalışmaları ve AB’de gelişmekte olan yeni yapılanmalar sonucu oluşan Avrupa Mekansal 

Bilgi Altyapısı Standardı8 (Infrastructure for Spatial Information in the European 

Community-INSPIRE) gibi kamu kurumlarının bilişim ve coğrafi veri altyapılarını ve 

ilgili verilerini yeniden düzenlemeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Mekansal bilgi sektöründe temel standartlar ISO Teknik Komitesi tarafından 

belirlenmektedir. Ancak ‘e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ kapsamında AB ile entegre 

                                                 
8  INSPIRE direktifi ve 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmesi rağmen çeşitli aşamalarda uygulamaları 

sürdüğünden tam olarak uygulanması 2019 yılında öngörülmektedir. INSPIRE direktifi, Avrupa Birliği 

Mekansal Veri Altyapısı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylelikle çevresel ve mekansal bilgilerin kamu 

kurumları arasında paylaşımını sağlayarak bilgilere Avrupa çapında erişimi kolaylaştırmak 

hedeflenmektedir. 
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olabilmek için INSPIRE direktifinin temel alınması gerekmektedir. ISO Teknik 

Komitesi, INSPIRE direktifi ve OGC endüstriyel standartları çok amaçlı ve çok katılımlı 

mekansal bilgi sistemi projelerinin temel standartlarını evrensel düşün, yerel uygula 

yaklaşımıyla belirlemektedir (Anonim 2017n, Anonymous 2017a). Bu standartlara uygun 

yaşama geçirilecek bilgi sistemleri ve bu sistemlerin varlığı olan veriler güncel, doğru, 

bütün halde bilgi güvenliğinin gereği olan gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik 

standartlarında veri paylaşımı ve entegrasyonuna imkan sağlamaktadır. 

3.3.2 Uygulama Yazılımları  

Uygulama yazılımları, açık kaynak kodlu ve ticari yazılımlar olarak piyasada yerini 

almaktadırlar. Açık kaynak kodlu ve web uygulama yazılımları maliyet ve birlikte 

çalışabilirlik yönünden büyük avantajlar sunmaktadır. Ancak ticari yazılımların rekabet 

gücü ile başa çıkabilmeleri hayli zor olmaktadır. Özellikle resmi kurumların bilgi sistemi 

projelerinde ticari uygulama yazılımlarını tercih etmelerinde firmaların teknik destek, 

sorun çözümü, bakım ve işletim yönünden komple hizmet sunmalarının payı büyüktür. 

Bu durum ticari yazılımların kendi yapı ve standartlarını dayatması sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu yazılımları kullanabilmenin bile piyasa yönünden değerli olduğu 

düşünüldüğünde açık kaynak kodlu yazılımlarla yola çıkmak başta bir risk gibi 

görünmektedir. Diğer taraftan kullanılan web uygulamalarına ait web içeriği insanlar 

tarafından anlaşılabilecek şekilde geliştirildiği için bilgisayar yazılımları webde bulunan 

veriyi anlamsal olarak işleyememektedir. Web sayfaları yapısal olarak bilgisayarlar 

tarafından ayrıştırılabilir, sayfa içeriği, başlık, bağlantılar gibi alanları işlenebilmekte 

iken, farklı web sayfalarında bulunan bilginin, karşılaştırılması, entegrasyonu güncel 

teknolojide mümkün olmamaktadır. Bilgi sistemleri arasındaki veri alışverişi ve bu 

kapsamda düzenlenen entegrasyon faaliyeti servisler aracılığı ile yürütülmektedir. 

Kurumların sunulan servisler üzerinden gerçekleştirdikleri güncellemeler karşılıklı olarak 

yapılmadığında sorunlara yol açmaya devam etmektedir. 

Yazılım platformu, servis yapısı ve lisans maliyetleri birer tercih olup, bu tercihlere 

rağmen birlikte çalışabilirliğinin sağlanması önemlidir. Ticari yazılımlar kendi 

piyasalarını oluşturarak, her türlü bilgi işleme ve üretme faaliyeti yönünden kendi 

standartları ile hakimiyet sağlamaya çalışmaktadır. Burada önemli olan bu tuzağa 
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düşmeden ulusal uzlaşı ile oluşturulacak ortak standartlar çerçevesinde bilgi sistemi 

faaliyetlerini sürdürmektir. Diğer yandan servis sağlama hizmeti karşılıklı veri ve hizmet 

paylaşımı yönünden önemlidir. Bu nedenle sağlanacak servislerin kurumların ortaklaşa 

oluşturdukları standartlarda, esnek ve sürekli yapıda hizmet vermesi gerekmektedir. 

3.3.3 Mekansal veri sunumu için GeoPortal 

GeoPortal temel olarak kullanıcıların mekansal veriye erişebilmesi, görüntüleyebilmesi, 

sorgulayabilmesi ve veri ile etkileşimli fonksiyonları çalıştırabilmesi için oluşturulan 

sistemlerdir. BEA Systems tarafından yapılan tanımda GeoPortallar, mekansal veriye ve 

uygulamalarına erişmede tek yol olan web sitesi olarak nitelendirilmektedir (BEA 2008). 

ESRI firmasına göre GeoPortal, mekansal veriye ulaşmada konum, format ve veri 

yapısına bağlı kalmaksızın oluşturulan mekansal veriye erişim sistemleri şeklindedir 

(Anonymous 2016a). OGC ise çevrim içi mekansal veri kaynaklarını, “veri setlerini ve 

servislerini bir araya getiren kullanıcı ara yüzleri” şeklinde tanımlamaktadır (OGC 2004). 

Mekansal veri altyapısı ile birlikte çalışabilirliğin sağlanması adına GeoPortal sistemleri 

çeşitli standartlar ve tanımlamalar ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda uluslararası 

düzeydeki INSPIRE, OGC ve ISO Teknik Komitesi gibi komisyon ve komiteler WMS, 

Ağ Detay Servisi (Web Feature Service-WFS), Ağ Katman Servisi (Web Coverage 

Service-WCS) ve Sitil Katman Tanımlayıcı (Styled Layer Descriptor) gibi standartlar ve 

uygulamalar ile birlikte çalışabilirlik adına çalışmalar yapmaya devam etmektedir 

(Rautenbach 2013). 

GeoPortal sistemleri sayesinde Türkiye’de de mekansal veri altyapısı içerisinde 

sorgulama yapılabilmesi gerekmektedir. Büyük mekansal veri setleri içerisinde 

kullanıcıların ihtiyaç duydukları mekansal verilere ulaşabilmesi için veritabanı içerisinde 

sorgu yapması gerekmektedir. Bu noktada en önemli rolü üstlenen metadata bilgileri, 

mekansal veri setlerinin tanımlayıcı bilgilerini içererek anahtar kelimelere göre 

sorgulanmasını sağlayabilmektedir. Buna hizmet eden GeoPortal sistemleri Katalog 

GeoPortalları ve Uygulama GeoPortalları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Katalog 

GeoPortal ifadesi, görsel olmayan bir şekilde mekansal veri altyapısı içerisinde var olan 

verilerin bir listesi ve metadata bilgisini içeren bir servis olarak çalışmaktadır (Nogueras 
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2005). Katalog GeoPortalları ile kullanıcılar web üzerinden çalışan bir arama sistemi ile 

mekansal veri altyapısı içerisindeki mekansal veri setleri aranarak anahtar kelime ile 

eşleşen verilerin listesinin oluşması sağlanmaktadır. Uygulama GeoPortalları, daha 

gelişmiş arama fonksiyonları, verilerin görselleştirilmesinin sağlanması, metadata 

servisleri, verilerin koordinatlar yardımıyla sorgulanabilmesi, çıktı fonksiyonları ve 

analizler gibi kullanıcılara daha fazla mekansal veriye ulaşma seçenekleri sunmaktadır. 

Standartlarda ve teknik yapılandırmada geliştirilen uygulamalar ile mekansal veri 

altyapılarının etkin kullanımı ve görsel ara yüzünü oluşturması açısından Uygulama 

GeoPortalları fonksiyonel ve hızlı bir çözüm üretmektedir. Kullanıcıların veri seti 

içerisindeki coğrafi nesnelerin öznitelik bilgilerini görülmesinin de sağlandığı Uygulama 

GeoPortalları ile birlikte çalışabilirlik kavramı hayat bulmuş olmaktadır (Maguire 2005). 

Tam anlamıyla birlikte çalışabilirliği sağlayabilecek GeoPortal sistemi tasarlamak 

öncelikle ihtiyaçların göz önüne alınmasıyla mümkün hale gelebilmektedir. Kurumlar, 

mekansal veriyi kullanan kişilerin ve mekansal veriye ihtiyaç duyan tüm mesleki 

disiplinleri ortak bir platformda buluşturan sistem olarak GeoPortal sisteminden 

beklentiler ve mekansal veriye ulaşmada yaşanan sıkıntıların ek fonksiyonlar ile 

çözülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin ihtiyaçları karşılayacak bir GeoPortal sistemi hem 

katalog hem de uygulama GeoPortalı şeklinde çalışabilecek şekilde tasarlanması 

gerekmektedir. Türkiye’de özellikle Bakanlık düzeyindeki kurumlarda yerel nitelikte 

çalışan Katalog GeoPortal tipinde örnekler bulunmaktadır. Bu Bakanlıklar kendilerine 

bağlı kurumlara ait bilgi sistemlerini yerel ölçekte uyguladıkları standartlarla 

uyumlaştırarak web servisleri aracılığı ile kurmuş oldukları GeoPortal yapısına veri servis 

etmektedir. Ancak kurulan bu sistemlerin ulusal ölçekte bir GeoPortal kurulumuna 

hizmet etmedikleri görülmektedir. Kurulması önerilen Ulusal GeoPortal yapısının 

Katalog GeoPortal türünde ve Açık GeoPortal sistemi tercih edilerek oluşturulması 

önemlidir. CBS Genel Müdürlüğünün ulusal ölçekte bir Geoportal kurma çalışması 

devam etmekte olduğu ancak çeşitli nedenlerle sonuca ulaşamadığı bilinmektedir. Bunun 

en önemli nedeni GeoPortal sisteminde ki tercihin tüm paydaşların uzlaşısıyla 

yapılamamasıdır. 
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3.3.4 Açık GeoPortal 

Açık GeoPortal Sistemi açık kaynak kodlu yazılımlar ve programlama dillerinin bir araya 

getirilmesi ile meydana gelen, oluşturma maliyeti düşük ancak kazancı yüksek olan 

bütünleşik bir sistemdir. Ayrıca kullanıcılara ek yazılım kurmayı gerektirmemesi ve 

sadece web üzerinde çalışıyor olması nedeniyle kurumların yazılımlara yapmış olduğu 

yatırımların minimuma indirgenmesini sağlamaktadır. Açık GeoPortal sistemi tamamen 

uygulama ve Katalog GeoPortal sistemlerinin birleşmesinden oluşmaktadır.  

Kurulacak ulusal ölçekte bir Açık GeoPortal sistemi, kurumların veri sağladığı, doğruluk, 

bütünlük ve güncelliğinin üretici kurum tarafından taahhüt edildiği bir yapıda uluslararası 

standartlara uygun başarılı bir örnek teşkil edecektir. Bu kapsamda özellikle Açık 

GeoPortal Sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Açık GeoPortal Sistemi 

fonksiyonları şekil 3.11’de görülmektedir. 

Açık 

GeoPortal

Uygulama 

Portalı

Katalog 

GeoPortalı

Görüntüleme Analiz Veri İndirme

Sembolizasyon Web Servisleri Lejant

Metadata Listeleme Veri Arama

Sorgulama
Web Servis 

Adresleri

Coğrafi 

Sınırlar

 

Şekil 3.11 Açık GeoPortal fonksiyonları (Anonim 2017o) 

Açık GeoPortal sistemi, mekansal verilere ulaşmada ve fonksiyonların çalıştırılmasındaki 

performans ve hızın sağlanması amacıyla dağıtık veri sunucuları üzerinde hizmet vermesi 

gerekmektedir. Mekansal verilerin görüntülenmesi ve diğer fonksiyonların çalışması 

yavaşlayarak kullanıcıların mekansal verilere ulaşmasını zorlaştırdığından mekansal veri 

temalarından sorumlu olan kurumların bünyesinde oluşturulacak olan web servisleri, tek 

bir sunucudan yayınlanan GeoPortal sistemi içerisinden çağırılması gerekmektedir. Hız 

ve fonksiyonel kullanım için CBS yazılımlarının analiz fonksiyonlarını kullanmak veya 

Ağ İşlem Servisi (Web Processing Service-WPS) standartlarını kullanmak daha kolay bir 

çözüm sağlamaktadır. Analiz imkanı genel olarak herhangi bir CBS yazılımına sahip 
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olmayan ancak hızlı bir şekilde mekansal veriler ile analiz yapma ihtiyacı olan 

kullanıcılar için tasarlanması gerekmektedir. İşleyişi gösteren GeoPortal genel şeması 

şekil 3.12’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.12 Açık GeoPortal sistemi bileşenleri ve standartları (Anonymous 2017a) 

Türkiye’de GeoPortal sistemi kurulmasının önünde en büyük engel olan mekansal veri 

standartlarının uygulanması, INSPIRE direktiflerinin tam anlamıyla kavranmış olmasına 

bağlıdır. GeoPortal sistemi oluşturulmadan önce mekansal verilerin INSPIRE 

standartlarına uygun olarak depolanması, eksik öznitelik bilgilerinin tamamlanması ve 

metadata verilerinin oluşturulması gerekmektedir. Her bir kurumun sorumluğu olduğu 

mekansal veri kataloğuna göre yapılacak olan düzenlemeler hem ulusal mekansal veri 

altyapılarının sağlıklı olarak oluşturulmasına hem de GeoPortal sistemlerinde verilerin 

istemciler tarafından kullanılabilmesini sağlamış olacaktır. 

Birlikte çalışabilirliğinin en önemli adımlarından birini oluşturan GeoPortal sistemleri ile 

veriye ulaşmanın kolay olmasının yanında tasarlanan Açık GeoPortal sistemi ile mükerrer 

veri üretimi ve kullanımının da önüne geçecektir. Metaveri özelliği sayesinde mekansal 

verilerin tam olarak tanımlanmasını sağlayacak olan Açık GeoPortal sistemi ile birlikte 

dağıtık veritabanları da tek bir sistem bünyesinde ifade edilebilir hale gelecektir. 
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3.3.5 Veri paylaşım isteği 

Kurumları üretmiş oldukları verileri kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması 

amacıyla paylaşması gerekmektedir. Veri, üzerinde kurumlar arası mutabakat sağlanarak 

ulusal standartlarda üretilerek zaman ve maliyet faydası sağlamak amacıyla 

paylaşılabiliyorsa kıymetlidir. Türkiye’de genel davranışın, paylaşmak yerine kendi 

hakimiyetinde tutma, verinin sahibi olarak o veriye bağlı gücü sonuna kadar kullanma 

isteği şeklinde olduğu görülmektedir. Kıymetli bilgiye/veriye sahip olmanın kurumları 

güçlü kıldığı bir gerçek olmasına karşın ulusal fayda oluşturması yönünden paylaşılarak 

değerinin artırılması milli bir dava olmalıdır. Özellikle taşınmaz değerlemede 

kullanılacak olan hak ve mükellefiyetlere ilişkin veriler ile mekansal verilerin kurumlar 

tarafından paylaşımında isteksizlik olduğu, mümkün olduğunca paylaşılmaması yönünde 

davranış sergilendiği görülmektedir. Veriyi bilgi sistemleri içinde veya yerel 

veritabanlarında hapsetmek yerine, paylaşma hedefiyle üretmek ve sunumunu 

gerçekleştirmek kaynak israfını engelleyerek Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlama 

noktasındaki doğru adımlardan bir olmaktadır. 

Çalışma kapsamında ziyaret edilen kurumlarda, veri paylaşım ve entegrasyonuna katkı 

yönünden istek olmadığı görülmektedir. Özellikle sorunlar konusunda yapılan 

sohbetlerde veri üretim, sunum ve entegrasyon süreçlerinde yaşanan sorunlar için bol 

miktarda örnek verilmesine karşın sorunlara ilişkin örnek veri talebi nazikçe ve farklı 

gerekçelerle geri çevrilmektedir. Bunla birlikte veri paylaşımına istekli olduğu halde 

süreçten olumsuz etkilenen kurumlar bulunmaktadır. İstanbul’da yerel bir belediye 

elindeki tüm verileri ve arşivlerini KBS aracılığı ile paylaşarak örnek bir uygulamaya 

imza attığı ancak şeffaf belediyecilik anlayışı ile yapılan bu veri paylaşım hizmetini, 

bilgiye ulaşan tarafların yoğun olarak hak ihlali ve yolsuzluk gibi durumların şikayeti için 

kullandığı görülmektedir. Sonuç olarak, ilgili belediye paylaşmakta olduğu bilgi ve 

belgelerin bir kısmını sistemden kaldırdığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, veri paylaşımı 

ve birlikte çalışabilirlik konusundaki istek artırılıp, yaratılacak faydanın kurumlar 

arasında paylaştırılması yönünde bir davranış olmadığı sürece ulusal bazda bir veri 

paylaşımı ve entegrasyonundan söz etmek mümkün olmamaktadır. 
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Diğer yandan kurumlar, bankalar ve değerleme şirketleri gibi değerleme yapmaya yetkili 

birimlerin ürettikleri değerleme raporları, arşivlerindeki klasörlere kağıt ortamında 

hapsedilmeye devam etmektedir. Piyasa aktörlerinin değer verilerinin ve değerleme 

raporlarının sayısal ortama aktarılarak sunumu yönünde ortak çaba harcaması 

gerekmektedir. TDUB, BDDK, CBS Genel Müdürlüğü ve TKGM tarafından bu 

çalışmaların acilen başlatılması gerekmektedir. Ancak değer verilerinden faydalanılarak 

oluşturulan değerleme veritabanının sunum, üretim ve paylaşım standartlarının ne 

olacağı, yetki ve sorumluluğun hangi kurumda olacağı halen belirsizliğini korumaktadır. 

Bu belirsizliğin ortadan kaldırılarak çalışmalara ivme kazandırmak için zaman 

kaybedilmeden yasal düzenlemelere ve CBS Genel Müdürlüğünün bir üst kurul veya 

doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç 

vardır. ÇŞB’ye bağlı olarak kurulmasına rağmen projeleri ve hedefleri ulusal ölçütte olan 

CBS Genel Müdürlüğü, veri paylaşımı, standartları ve birlikte çalışabilirlik yönünde 

çalışmalarına devam etmekte olup sorumlu ancak yetkili olmayan bir kurum olması 

nedeniyle sonuca ulaşamadığı görülmektedir. Değer verilerinin üretim ve sunumunun 

daha fazla TKGM sorumluluğunda olduğu düşünüldüğünde CBS Genel Müdürlüğü ile 

kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Verilerin TKGM bünyesinde 

ancak ulusal standartlarının CBS Genel Müdürlüğü tarafından oluşturularak piyasa 

aktörlerinin desteği ile kurulacak Değer Bilgi Bankası (DBB) aracılığı ile paylaşılması 

fayda sağlayacaktır.  

DBB sayesinde oluşturulacak değerleme raporlarının ihtiyaç duyduğu veriler ile sonuç 

değerleme raporları ve ekonomik verilerin ortak platformda buluşarak tüm kurumlara 

hizmet edecek biçimde sunulması gerekmektedir. DBB bilgi sistemi altyapısının, 

veritabanının ulusal GeoPortal yapısında Katalog GeoPortal türü seçilerek açık GeoPortal 

sisteminde hizmet vermesi az maliyetli, hızlı ve güvenli olarak web üzerinden başarıyla 

işletilebilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda yapılacak analiz, tasarım ve model 

çalışmalarında değer verisi üreten kurumların katılımı ile çalışma gurubunun 

oluşturulması gerekmektedir. Uluslararası standartlar ve uygulamalar ışığında ulusal 

ölçütte bilgi sistemi ve altyapı tasarlanması için kurulda görev alacak kamu ve özel sektör 

kurumlarının temsilcilerinin vizyon sahibi, bilişim, değerleme ve yasal mevzuat 

konusunda uzman, çözüm odaklı teknik ve idari personelden oluşması gerekmektedir. 
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Özellikle vergi kaçağını önlemek öncelikli amacıyla taşınmazların gerçek değerlerinin 

belirlenmesi yönünden artan beklenti ve ihtiyacın karşılanması için zaman 

kaybedilmeden çalışmaların idari ve siyasi destekle başlatılması gerekmektedir. 

3.4 Coğrafi Veri Temaları 

Veri karmaşasıyla başa çıkabilmek için sınıflandırma yapılması gerekli olup bu 

gerekliliğin üç nedeni bulunmaktadır. Bunlar; veri gizliliği ve güvenliğindeki riskleri 

azaltmak, veri üretimi ve depolama giderlerini azaltmak ile yönetmeliklere uyumu 

sağlamaktır. Veri sınıflandırma, kurumların bilgi yönetişimini geliştirmesine, güvenlik 

korumalarını iyileştirmesine ve mevzuat uyumluluğunu kolaylaştırmasına yardımcı 

olabilmektedir. Kurumlar verilere odaklandıkça, veri türlerinin sınıflandırılmasının 

otomatikleştirilmesine ve korunmaya değer olmayan içeriğin veritabanlarından 

kaldırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Yapılandırılmamış veri kaynaklarına sahip kurumlar 

risklere karşı koymak, gizliliği artırarak kanuni düzenlemelere uyum sağlamak için 

gereksiz çaba harcamaktadır. 

 Veritabanı entegrasyonlarına ait sorunların özellikle verinin üretimi aşamasında 

başladığı düşünülürse; “verinin kimliği (veri kaynağının adı, tipi, detay bilgileri, dili, 

sahibi, ilişki durumu ve veri seti kaynağı), sınıflandırma (veri setinin kullanım amacı ve 

servis tipi), anahtar kelime (anahtar sözcükler ve tanımlı anahtar kelimeler), coğrafi 

konum (coğrafi sınırlar ve grid bölgesi), veri standardı ve referans bilgileri (temel 

standardı, uygunluk derecesi, ölçek-uygulama düzeyi, referans sistemi ve mekansal 

sunum tipi), zamansal bilgisi (üretim, yayınlanma ve güncelleme tarihi, güncelleme 

aralığı), coğrafi veri kalitesi ve geçerlilik (veri kökeni, tematik doğruluğu, mantıksal 

tutarlılık ve mekansal doğruluk), veri kullanım hakkı/dağıtımı (erişim ve kullanım 

koşulları, kamu erişim kısıtlamaları, veri setinin formatı, veri sorumlusu ve rolü), meta 

veri referans bilgileri (meta veri tarihi, sorumlusu, standart adı, sürümü, karakter seti, 

dosya tanımlayıcısı ve güncelleme tarihi) gibi veriye ait başlıkların ulusal standartlar 

çerçevesinde oluşturularak, yetkili ve sorumlu kurumların belirlenmesi gerekmektedir” 

(Yomralıoğlu ve Aydınoğlu 2012). Özellikle değer yönünden bakıldığında coğrafi 

verilerin değerleme çalışmalarında daha nesnel yapıda ve matematiksel model 

oluşturmaya elverişli oldukları görülmektedir. Coğrafi Veri Temaları, bu temalara ait veri 
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temasını oluşturması gereken katmanlar, veri katmanlarını oluşturmak ve sunmakla 

sorumlu veya yetkili kurumlar gruplanarak bir standart oluşturulması gerekmektedir. 

Coğrafi veri temaları tapu-kadastro veri teması, adres veri teması, bina veri teması, arazi 

örtüsü veri teması, topoğrafya veri teması, jeodezik altyapı veri teması, ortofoto veri 

teması, idari birim veri teması, ulaşım veri teması, risk/koruma bölgeleri veri teması, plan 

bölgeleri veri teması, altyapı hizmetleri veri teması, hidrografya veri teması, jeoloji/çevre 

veri teması, doğal kaynaklar veri teması, biyoçeşitlilik veri teması, hava/iklim veri teması, 

sosyal/kültür veri teması, üretim ve endüstri veri teması olarak sınıflandırılarak kapsadığı 

veri katmanları çizelge 3.5’de gösterilmektedir. Bu veri temaları ve içerdikleri katmanlar 

günün ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenerek geliştirilmesi gerekmektedir. 

Oluşturulan veri temaların standartlaşması ve veri kavramlarının ulusal ölçekte 

uygulanabilmesi için sorumlu ve yetkili bir kuruma ihtiyaç vardır. Veri temalarından 

sorumlu Bakanlık ve kurumların belirlenmesiyle gerekli denetim, güncelleme, geliştirme 

ve entegrasyon konularında başarı sağlanabilir. Veri temalarından sorumlu Bakanlıklar 

ve ilgili kuruluşlar sınıflandırılarak bu alandaki kalıcı başarının oluşturulması 

hedeflenmektedir. Veri temaları gruplamaları, veri katmanları ve detaylarının 

oluşturulması, sorumlu Bakanlıklar ve ilgili kurumların belirlenmesiyle standartlaşmada 

otorite ve uygulamada birlik sağlanması yönünde ilk adım atılmış olacaktır. CBS Genel 

Müdürlüğünün ulusal bilgi sistemi altyapıları için genel çerçeveyi çizerek kurumlar 

arasındaki veri üretimi, sunumu ve paylaşımı ile ilgili ulusal standartların oluşturulması, 

işleyiş, geliştirme ve güncellemelerinin sağlanması, sürecin denetlenerek yaptırım 

gücünün kullanılması yönüyle aktif rol oynaması gerekmektedir. Bu konuda yasal 

düzenleme ve mevzuat çalışmalarının hızla tamamlanması için idari ve siyasi destek, 

yetişmiş uzman teknik personel, yeterli bütçe imkanı ve kararlılığa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gerekli ortamın hazırlanması ile ivme kazanacak çalışmalar kısa zamanda sonuç vererek 

veri üretimi, ortak sunum ve paylaşım platformu ile değişim ve dönüşüm faaliyetlerinde 

karşılaşılan entegrasyonl sorunlarının ortadan kalmasını sağlayabilecektir (Çizelge 3.6). 
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Çizelge 3.5 Coğrafi veri temaları ve katmanları 

Veri Teması Adı Veri Katmanları  

Tapu Kadastro veri teması 
Ada, parsel, kamusal alan, proje alanı, irtifak, kadastro mekansal birim, 

kadastro orijinal veri, sınır, tapu, kıyı kenar çizgisi 

Adres veri teması Coğrafi isim, adres, dış kapı, posta kodu 

Bina veri teması 

Kullanım durum değeri, bina bağımsız bölüm, bina, kıyı yapıları türü, 

spor yapısı türü, kıyı yapıları, bina alanı, yapı durum değeri, ek ve özet 

yapı 

Arazi örtüsü veri teması Arazi örtüsü 

Topoğrafya veri teması Sayısal arazi modeli tipi, eş yükseltisi 

Jeodezik altyapı veri teması  Jeodezik kontrol noktası, pafta bölümlemesi, jeodezik referans sistemi 

Ortofoto veri teması Ortofoto görüntüsü 

İdari birim veri teması 

Kamu kurumu, alt bölge, idari merkez, organize sanayi bölgesi, köy, 

mahalle/köy, mahalle, serbest bölge, soyut idari birim, teknokent, 

bölge, il, ülke, belediye, belediye mücavir, büyükşehir belediyesi, 

coğrafi isim, ilçe 

Ulaşım veri teması Karayolu, demiryolu, ulaşım yapısı, ulaşım yapı türü, denizyolu, ulaşım 

hattı, havalimanı alanı, yol hattı, liman alanı, uçuş alanı tipi, köy yolu 

Risk/Koruma bölgeleri veri 

teması 

Koruma sınıfları, tanımlama değerleri, UNESCO Dünya Mirası 

tanımlama değerleri, özel koruma alanları, afet alanı, riske maruz 

öğeler, risk bölgesi ve gözlemlenen olaylar  

Plan bölgeleri veri teması 

Mevcut arazi kullanımı, grid arazi kullanımı, örneklenen arazi 

kullanımı, planlı arazi kullanımı, her türlü ölçekteki mekansal plan, 

bölgeleme kararları, askeri yasak bölgeler, hava kalitesi yönetim 

bölgesi, boşaltım sahaları, yüzme suları, içme suyu kaynaklarının 

çevresinde sınırlı alanlar, nitrat-hassas bölgeler, deniz ya da büyük iç 

sularda düzenlenmiş gemi geçiş yolları, atık boşaltım sahaları, gürültü 

kısıtlama bölgeleri, maden ve arama izin alanları, nehir havzası 

bölgeleri, kıyı bölgeleri yönetim alanları 

Altyapı hizmetleri veri teması 
Hizmet ağları, idari ve sosyal toplum hizmetleri, çevre yönetimi 

tesisleri 

Hidrografya veri teması 

Akarsu, akış yön tipi, sulak alan, su yapısı, baraj, drenaj havzası, drenaj, 

su geçidi, durgun su, hidrografya, hidro öğe, kıyı, yüzey suyu, yer altı 

suları 

Jeoloji/Çevre veri teması 

Çevresel izleme programı, çevresel izleme ağı, çevresel izleme tesisleri, 
su kalitesi ölçme değerleri, çevresel gürültü alanları, hava kalite ölçme 
değerleri, emisyon ölçüm değerleri, depolama terminalleri, kıyı tesisleri 
deniz kirliliği, toprak kalite ölçme değerleri, manyetik alan ölçüm 
değerleri 

Doğal kaynaklar veri teması 
Fosil yakıt kaynakları, yenilenebilir ve atık kaynaklar, enerji 

istatistikleri, maden kaynakları, mineral kaynakları  

Biyoçeşitlilik veri teması Biyocoğrafik bölgeler, habitatlar ve biyotoplar ile türlerin dağılımı 

Hava/İklim veri teması 
Ölçümlere dayalı mekansal veriler, yağış, sıcaklık, buharlaşma, rüzgar 

hızı ve yönü 

Sosyal/Kültür veri teması Hastalık, güvenlik, trafik, nüfus dağılımı ve demografi 

Üretim ve endüstri veri 

teması 

Üretim ve sanayi sitesi, üretim ve endüstriyel arsa, üretim ve sanayi 

tesisi, üretim ve sanayi tesis parçası, üretim ve sanayi yapısı, zirai 

donanım ve üretim tesisleri 
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Çizelge 3.6 Coğrafi veri temalarında sorumlu Bakanlık ve ilgili kurumlar  

Veri Teması 

Adı 

Sorumlu 

Bakanlık 
İlgili Kurumlar 

Tapu-Kadastro 

veri teması 
ÇŞB 

TKGM, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve 

Orman Genel Müdürlüğü 

Adres veri 

teması 
İçişleri Bakanlığı 

NVİ Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Yerel 

Belediye, İl Özel İdaresi ve Harita Genel Müdürlüğü 

Bina veri 

teması 

ÇŞB, İçişleri 

Bakanlığı 

TKGM, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, NVİ Genel 

Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Yerel Belediye ve İl Özel 

İdaresi 

Arazi örtüsü 

veri teması 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Enerji 

İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve 

Yerel Belediye 

Topoğrafya 

veri teması 

ÇŞB, Milli 

Savunma Bakanlığı 

İller Bankası A.Ş., Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 

TKGM, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel 

Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımlar Genel 

Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

Jeodezik 

altyapı veri 

teması  

ÇŞB, Milli 

Savunma Bakanlığı 

İller Bankası A.Ş., Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 

TKGM, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel 

Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Harita Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Büyükşehir Belediyesi, Yerel Belediye ve İl Özel İdaresi 

Ortofoto veri 

teması 

ÇŞB, Milli 

Savunma Bakanlığı TKGM, İller Bankası A.Ş. ve Harita Genel Müdürlüğü 

İdari birim veri 

teması 

ÇŞB, İçişleri 

Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel 

Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş., Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyesi, Yerel Belediye ve İl Özel İdaresi 

Ulaşım veri 

teması 

Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımlar Genel 

Müdürlüğü, Deniz ve İçsuları Düzenleme Genel Müdürlüğü, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Harita Genel 

Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Yerel Belediye ve İl Özel 

İdaresi 

Risk/Koruma 

bölgeleri veri 

teması 

ÇŞB, Tarım ve 

Orman Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı   

Plan bölgeleri 

veri teması 

ÇŞB, Tarım ve 

Orman Bakanlığı   

http://www.sbb.gov.tr/strateji-ve-butce-baskanligi-tanitim-programi-basvurulari-sona-ermistir/
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Çizelge 3.6 Coğrafi veri temalarında sorumlu Bakanlık ve ilgili kurumlar (devam) 

Veri 
Teması 
Adı 

Sorumlu 
Bakanlık 

İlgili Kurumlar 

Altyapı 
hizmetleri 
veri teması 

ÇŞB, İçişleri 
Bakanlığı, 
Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, Tarım 
ve Orman 
Bakanlığı   

Hidrografya 
veri teması 

Orman ve Şu İşleri 
Bakanlığı 

Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir 
Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Yerel Belediye ve 
İl Özel İdaresi 

Jeoloji/Çevre 
veri teması 

ÇŞB, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı   

Doğal 
kaynaklar 
veri teması 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, Tarım 
ve Orman 
Bakanlığı    

Biyoçeşitlilik 
veri teması 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, ÇŞB   

Hava/İklim 
veri teması 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı  

Sosyal/Kültür 
veri teması 

Sağlık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Üretim ve 
endüstri veri 
teması 

ÇŞB, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı  

3.5 CBS’nin Önemsenmesi ve CBS Elemanı Yetiştirilmesi 

Yeryüzündeki ekonomik, politik, kültürel sorunların yer ve konuma bağlı çözümlerinin 

üretilmesine yardımcı olmak üzere CBS kavramı ortaya çıkmaktadır. CBS tanımında 

genel olarak iki yaklaşım vardır: Teknolojik açıdan CBS tanımı, fiziksel dünyaya ait 

mekansal veriyi toplayan, depolayan, işleyen, dönüştüren ve gösteren oldukça güçlü 

araçlar bütünü olarak yapılmaktadır. Kuramsal/kurumsal açıdan CBS, mekansal bilginin 

etkileşimi ile karar destekleme sistemidir. Her iki tanımın birleştirilmesinden elde edilen 

CBS tanımı ise, bağlı bulunduğu kurumun ihtiyaçlarına göre mekansal verinin 

http://www.sbb.gov.tr/strateji-ve-butce-baskanligi-tanitim-programi-basvurulari-sona-ermistir/
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toplanması, depolanması, işlenmesi ve gösterimini yapan, karar destekleme işlevi olan, 

sayısal bir bilgi sistemi biçiminde yapılabilir (Uluğtekin ve Bildirici 1997). Gelişen bu 

teknolojiyle birlikte toplanan verilerin sayısal ortama aktarımı ve işlenmesinin sonucu 

olarak harita üzerinde yol, cadde, sokak, apartman, ilçe, mahalle gibi nesnelerin sunumu 

yapılabilmektedir. Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve gösterimi için çok sayıda 

araç, sistem, teknoloji ve her birinin de kendisine ait veri formatları kullanılmaktadır. Bu 

nedenle CBS uygulamalarında veri toplama kadar bu verilerin birlikte çalışabilirliği de 

çok önemlidir. Elde edilen bilgilerle oluşturulan değişik içerikli bilgi sistemleriyle karar-

destek süreçleri, kamu yönetiminde ve ekonomide, anlamlı ve eş güdümlü bir çalışma 

için önemsenen bir konuma ulaşmış olup sözü edilen eş güdüm ise birlikte çalışabilirlik 

gereksinimlerinin sağlanması ile mümkün olmaktadır (Güney 2009). 

Bilgisayar donanım ve yazılımındaki teknolojik gelişmeler, önceden sadece harita 

üretmek ve sorgulama için kullanılan yazılımları, karar destek sistemlerine yardımcı, 

planlamacılara, uygulayıcılara ve karar vericilere etkin çözümler üreten, karmaşık 

analizleri ve işlemleri yapan yazılımlar haline getirmektedir. Bu nedenle CBS, farklı 

mesleki disiplinlerinin ortak veya birbirinden bağımsız sorunlarının çözümüne katkı 

sağlayan bir araç olmaktadır. CBS kavramının büyük çoğunluğunu veritabanı tasarımı, 

standartlar, birlikte çalışabilirlik yapıları, veri formatları ve verinin temsil biçimleri 

oluşturduğu düşünüldüğünde Türkiye’de karmaşık analiz ve işlemleri yapabilen, yazılım 

geliştirme, açık kaynak kodlu çözümler üretme, veritabanı tasarımı, standartlaşma ve 

birlikte çalışabilirlik için üretime dönük teknik altyapıya ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

CBS

CBS Tasarımı CBS Uygulaması

Kullanıcı Sunumu

Görselleştirme

Yazılım

Sorgulama

Konumsal Analizler

Konumsal Veri

Algoritmalar

Kurumsal Veri Standartları

Veritabanı Tasarımı

Sistem Tasarımı
 

Şekil 3.13 CBS tasarım ve uygulama bileşenleri 
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Mesleki sorunlar ve CBS çözümlerine bakıldığında, sorunların genelde veri kalitesi ve 

veri standartlarına ait olması nedeniyle CBS çözümleri üretmede önceliğin sistem 

tasarımı ve veri kalitesi olması gerekmektedir. Sorunlara çözüm üretebilecek teknik 

personelin yetiştirilmesi ancak bu konular üzerinde uzmanlaşması ile mümkün olabilir. 

Diğer yandan CBS farklı meslek disiplinleri tarafından kullanılması, CBS 

terminolojisinde de ortak söylemleri zorunlu kılmaktadır. Kişilere CBS vizyonu 

kazandırmak ve sorun çözebilen teknik personel yetiştirmek konusunda CBS öğretimi 

veren üniversitelere büyük görev düşmektedir. Özellikle veri formatları ve boyutları, 

veritabanı ilişkileri tasarımı, verilerin temsil biçimleri ve sunumu, mekansal analizler ve 

sorgulamalar, sistem tasarımının önemli adımlarını oluşturmaktadır. Bütüncül sistem 

tasarımında, ortaya konularak çözülmesi beklenen sorunlar ve sistem konfigürasyonları 

detaylı olarak incelendiğinde, birbirinden bağımsız konular yerine bütüncül bir yaklaşım 

sergilenmesi gerekmektedir. 

CBS için mekansal veri setinin sahip olması gereken özellikler, sistem tasarımı 

aşamasında ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Verinin elde 

edilmesinden, işlenmesi ve sunulması alanına kadar her alanda ölçüt oluşturan 

standartlaşma çalışmalarına CBS elemanlarının daha aşina olması gerekmektedir. 

Web altyapısı ve CBS sistemlerindeki gelişme hızı göz önüne alındığında masaüstü CBS 

çözümleri ile eşdeğer web CBS hizmetlerinin sunulabileceği görülmektedir. 

Standartlaşma ve açık kaynak kodlu çözümlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı web CBS 

çözümleri son yıllarda tercih edilen yöntemler arasına girmektedir. 

Açık kaynak kodlu çözümler, planlama ve uygulama alanındaki bağımsız çalışmalar 

devam etmektedir. Kurumlar ve belediyelerde yapılan CBS çalışmaların kapsam ve içerik 

açısından farklılıklar göstermektedir. Belediyeler farklı alanlarda bütünleşik yapıda 

hizmet verdikleri için içerik ve kapsam olarak detaylı bir CBS çözümü üretmektedir. Bu 

kapsamda yazılım teknolojileri, açık kaynak kodlu yazılımlar, veritabanları ve kullanıcıya 

sunum adımları gibi temel işlemlerin her biri aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

öğrenciler ve teknik personel, CBS’yi yazılım odaklı düşünmekte, sadece iyi yazılım 

bilinmesiyle CBS projelerinin başarıya ulaşacağı düşüncesinin yanlış olduğu ancak 

uygulamada ortaya çıkmaktadır. Resmi kurumların ve belediyelerin gerçekleştirmekte 
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oldukları CBS çözümleri kapsamında açık kaynak kodlu çözümlerin tercih edilmemesi, 

açık kaynak kodlu yazılımların yeterli teknik ve yazılım desteği sunamaması, ciddi bir 

rekabet ortamının bulunmaması CBS yazılımları konusunda başka tercih şansı 

bırakmamakta ve lisanslı ticari yazılımlar kendi yapı ve eğitim standartlarını 

dayatmaktadırlar. Bu durum CBS elemanı açısından standartlaşma yönünde bir engel 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeryüzündeki verilerin yaklaşık %80’nin mekansal veri olduğu düşünüldüğünde, 

hazırlama ve sunumunda çalışacak CBS yetişmiş elemanı ihtiyacı ve kalitesinin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Yetişmiş eleman eksikliği sektörel bir sorundur. CBS alanındaki 

nitelikli eleman açığını azaltmak amacıyla, Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri 

Enstitüsü ve CBS Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmış ve ivedi olarak 

Anadolu Üniversitesi e-sertifika programları açılarak, öncelikle CBS Operatörü ve CBS 

Uzmanı açığının azaltılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan CBS Genel Müdürlüğü ile 

Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında CBS Operatörü ve Uzmanı olmak üzere iki yeni 

meslek alanının standart ve yetkinliklerinin hazırlanması maksadıyla bir iş birliği 

protokolü imzalanmış ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri 

Enstitüsü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından 

oluşturulan taslak standart yayınlandığı bilinmektedir (Anonim 2017ö). 

3.6 Uluslararası Veri Standartları 

Mekansal veriye olan ihtiyaç ve gelişen yazılım/donanım olanakları sayesinde mekansal 

veri uygulamalarının klasik CBS uygulamalarından öteye geçmesiyle birlikte, dağıtık veri 

tabanları, veri paylaşımı, web servisleri ve birlikte çalışabilirlik adına çeşitli standartlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Standartlaşma çalışmaları bilgisayar grafiği alanında 1970’te, 

mekansal veri standardizasyonu oluşturma çalışmalarına ise 1990’da başlanarak 

çalışmalar sonucunda uluslararası kabul görmüş standartlar oluşmuş ve oluşmaya devam 

etmektedir. Türkiye'de yapılan standartlaşma çalışmalarında faydalanılan ve bütünlük 

sağlayıcı çalışmalarda kullanılması önerilen belli başlı standartlar INSPIRE, OGC, ISO 

Teknik Komitesi ve Dünya Geniş Alan Ağı Konsorsiyumudur (World Wide Web 

Consortium-W3C). 
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3.6.1 Avrupa Birliği Mekansal Bilgi Altyapısı standartları 

Avrupa genelinde mekansal veri altyapısını kurmak amacıyla 15 Mayıs 2007 tarihinde ve 

27 üye ülkenin katılımı ile geliştirilen ve uygulamaya konulan INSPIRE, uygulama teknik 

kılavuzlarını ve bileşenlerini kapsayan 34 mekansal veri kataloğundan oluşmaktadır 

(Anonymous 2016b). INSPIRE, ülkelerin mekansal verilerini tanımlayabilmek ve 

uygulanabilir teknik yapıyı ortaya koyabilmek için mekansal verileri çeşitli gruplara 

ayırmaktadır. Özellikle tekrarlı veri tanımlamasının yapılmaması ve standartların en 

detaylı biçimde açıklanabilmesi amacı ile mekansal verilerin özellikleri dikkate alınarak 

gruplanmaktadır. 

Türkiye’deki kurumlar tarafından üretilen verilerin ulusal standartlara göre 

hazırlanmasını sağlamak amacıyla Veri Tanımlama Dokümanları temel alınarak, veri 

temasına ilişkin ulusal standartların oluşturulması çalışmaları CBS Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılmaktadır. Veri teması için uygulamalar, ihtiyaç duyulan veri katmanları 

ve özellikleri gibi gereksinimlere göre, veri temasındaki sınıfların özelliklerine ait 

standartların oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’de kurumlar tarafından üretilen 

verilerin analizi ve veri entegrasyonu kapsamını gösteren analiz çalışması ile INSPIRE 

Veri Tanımlama Dokümanları temel alınarak ulusal veri teması standartlarının çerçevesi 

oluşturulmaktadır. Mevcut veriler, verilerin ulusal düzeyde üretimi, sunulması ve 

paylaşımına yönelik bu standartlara uygun olarak dönüştürüldüğünde kurumlar 

arasındaki standartlardan kaynaklanan farklılıklar ortadan kalkmış olacaktır. 

3.6.2 Açık Coğrafi Konsorsiyum standartları 

Açık Coğrafi Konsorsiyum standartları ara yüzleri ve kodlamaları tanımlayan teknik 

dokümanlardır. Geliştiriciler arayüz tasarlarken ve programlarını geliştirirken teknik 

doküman içerisinde tanımlanan detaylı bilgileri kullanmaktadırlar. Bu teknik dokümanlar 

OGC’nin ana ürününü oluşturmaktadır. Böylece aynı katalogdan çalışan farklı iki 

yazılımcının ürettiği ürünler birbirleri ile uyuşumlu olacaktır. OGC standartları web 

uygulamalarında kullanılmak amacıyla oluşturulmaktadır. OGC, mekansal verilerin web 

üzerinden yayınlanmasını sağlamak amacı ile web servislerini kullanmaktadır. Her bir 

web servisi, OGC’nin farklı bir standardını oluşturmaktadır. 
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3.6.3 Uluslararası Standartlar Örgütü standartları 

ISO Teknik Komitesi, Avrupa Standart Komitesi’nin desteği ile 1994 yılında kurulmuş 

olup çalışmalarına devam etmektedir. Coğrafi bilgi ile ilgili 190XX isimlendirmesi ile 

standartları olan ISO Teknik Komitesi, ulusal standart kuruluşları, uluslararası meslek 

gurubu üyeliğinde çalışmalarını yürütmektedir (Aydınoğlu 2007). ISO’nun belirlediği 

19115 Metadata, 19136 GML, 19119 servis standartları GeoPortal sistemlerinde 

kullanılan uluslararası standartları olup ihtiyaçlara uygun güncellemeleri yine aynı 

komite tarafından yapılmaktadır. Veri paylaşımı ve entegrasyon çalışmalarının başarılı 

olabilmesi için bu standartlara uyulması gerekmektedir. 

3.6.4 Dünya Geniş Alan Ağı Konsorsiyumu standartları 

Dünya Geniş Alan Ağı Konsorsiyumu, üye organizasyonlarla birlikte web standartları 

oluşturmak için çalışan uluslararası bir organizasyondur. W3C, tam potansiyel ile 

kullanılabilecek web için protokoller geliştirmek ve uzun süreli web gelişimini 

destekleyecek kuralları ortaya koymak için çalışmaktadır (Anonymous 2016c). Basit web 

sayfalarından gelişmiş kodlamaya kadar geniş yelpazede oluşturulan standartlar ile hızlı, 

geliştirilebilir ve etkin bir web kavramı oluşturulmaya çalışılmaktadır (Anonymous 

2016d). W3C’nin GeoPortal sistemlerinde kullanılan ve özellikle web tabanlı altyapılar 

için oluşturduğu standartlara uymak entegrasyon yönünden bir zorunluluk olmaktadır. 
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4. VERİTABANI ENTEGRASYONU VE TÜRKİYE’DE ÖRNEK UYGULAMALAR 

Bilişim çağında yaşanmasına rağmen, Türkiye’de kurumlar ürettikleri verileri/bilgileri 

silo mantığı çerçevesinde veri adaları olarak saklamaktadır. Değişim-dönüşüm-gelişim 

zincirinin sağlanabilmesi için gerekli olan en önemli felsefi yaklaşım açık veri ve 

veri/bilgi paylaşıldıkça artar yaklaşımlarıdır. Yirmibirinci yüzyılda Masaüstü CBS ile 

web CBS arasındaki açıklık giderek kapanmakta ve internet üzerinden CBS uygulamaları 

ve harita servisleri etkin olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de silo mantığı devam ederken 

dünyanın gelişmiş ülkelerinde platform ve algılayıcılardaki gelişmelere bağlı olarak veri 

ve bilgiler portallar üzerinden araştırma ve geliştirme çalışmalarına açılmaktadır. 

Türkiye’de değişim-dönüşüm-gelişim sürecinin yaşandığı ancak katılımcı, paylaşımcı ve 

bütünleyici bir çalışma anlayışının bir başka ifadeyle ortak aklın oluşturulamadığı 

görülmektedir. Kurumlar, bir firmanın anahtar teslim projesini uygulamaya koymak 

yerine; kendi mekansal bilgi sistemlerini modelleyerek, kendi bilgi birikimi ve 

tecrübelerini bu sistemlere aktarabilecek dönüşümü gerçekleştirebildiklerinde ulusal CBS 

çalışmalarına ilişkin aidiyet hisleri artacaktır. 

Türkiye mekansal bilgi sektörünün gelişmesi, değişim-gelişim-dönüşüm sürecine 

başlamak ve bu süreçten toplumsal ve ekonomik kazanımlar elde edebilmek için 

aşağıdaki sorular cevaplanması gerekmektedir. Bu sorular: 

a) Doğru, güncel, eksiksiz, en düşük maliyette, kaliteli ve güvenilir bir ulusal mekansal 

veri altyapısı ne zaman çalışmaya başlaması hedeflenmektedir? 

b) Ulusal Mekansal Veri Altyapısı politikası ve yönetim modeli var mıdır? 

c) Bilgi sistemleri ve ulusal projeler arasında birlikte çalışabilirlik mimarisi geliştirilmiş 

midir? 

d) Mekansal bilgi sistemlerini kurmadan önce kurumların yapmakla yükümlü oldukları 

işlere ilişkin arakesitleri yansıtan bilgi modelleri üretilmiş midir? 

e) Yayınlama, erişim, değişim, paylaşım, ücretlendirme, yeniden kullanım, gizlilik gibi 

konulara ilişkin veri/mekansal veri politikası nedir? 
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f) E-Devlet çalışmalarından sorumlu Bakanlık neden Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’dır? CBS Genel Müdürlüğü neden ÇŞB altında yapılandırılmaktadır? (Güney 

2013). 

Belirtilen sorulara verilecek olumlu cevaplar aslında güvenilir veri, sorunsuz bir veri/bilgi 

paylaşımı ile hatasız bir entegrasyonun nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Bu 

kapsamdaki cevapların olumlu ve uygulanabilir içerikleri uygulandığında 

entegrasyondan bahsetmek ve ulusal mekansal bir veri altyapısı üzerinde çalışan Ulusal 

Mekansal Bilgi Sistemi oluşturmak mümkün olacaktır. 

Ontoloji, veriyi anlamıyla beraber kullanılmasına olanak tanır. Bu kapsamda hızlı, kaliteli 

servisler ancak bu bilişim altyapısı üzerine kurulan birlikte çalışabilir uygulamalarla 

gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar, her kurumun kendi ihtiyacı doğrultusunda 

geliştirilmiş bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Farklı iki ya da daha fazla uygulamanın 

entegrasyonu sırasında ontolojilerin heterojenliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Brouder’e (2012) göre heterojenlikler dört farklı biçimde olabilir: 

sistemsel, söz dizimsel (sentaktik), yapısal ve semantik heterojenlik. Yapısal 

heterojenlikte veri modellemeden kaynaklanan farklılıklar veri tabanlarında, herhangi bir 

şey bir kavram olarak tanımlanırken bir başka veritabanında kavramın bir içeriği olarak 

tanımlanabilir. Örneğin cadde bir veritabanında kavram olarak tanımlanırken diğerinde 

yolun bir içeriği olarak tanımlanabilir. Semantik heterojenlikte kavramlar arasındaki 

anlam farklılıkları ile ilgilidir. Entegrasyon aşamasında en sık karşılaşılan 

heterojenliklerden biri semantik heterojenliktir. Çünkü aynı nesne için birden fazla 

tanımlanma yapılmış olabileceği gibi bir tanımlama farklı nesneleri ifade ediyor 

olabilmektedir. 

Kullanılan web içerikleri insanlar tarafından anlaşılabilecek şekilde geliştirildiğinden 

yazılımlar webde bulunan veriyi anlamlandıramamaktadır. Web sayfaları yapısal olarak 

bilgisayarlar tarafından analiz edilebilir, sayfa içeriği, başlık, bağlantılar gibi alanları 

işlenebilirken farklı web sayfalarında bulunan bilginin, karşılaştırılması, entegrasyonu 

güncel teknoloji ile mümkün olmamaktadır. Semantik web, otomatik yorumlama, 

muhakeme ve çıkarsama ile mekansal bilgilerin birlikte çalışabilirliği için yeni fırsatlar 

sağlayan bir teknoloji olmasına karşın henüz yeterli olgunlukta değildir. 
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Kurumlardaki mekansal veriler yapı, projeksiyon ve formatlarda bulunabilmektedir. Bu 

verilerin de etkin kullanımı için entegrasyonları önemli bir ihtiyaçtır. Entegre bir yapıda 

çalışma demek kurumlardaki tüm iş süreçlerinin birbirleri ile ilişki olarak uygulanması, 

verilerin de iş ve işlemlerde paylaşılır ve kullanılabilir olması anlamına gelmektedir. Tüm 

kurumların; kendi kurumu, diğer kurumlar ve vatandaş ile ilişkilerini düzenleyecek ortak 

CBS entegrasyon modeli ihtiyacı vardır. 

Kurumlar, kendinden beklenilen hizmetleri etkin, hızlı ve ekonomik olarak elektronik 

ortamda otomasyon ile yapmayı, envanterinde mevcut olan veri ve bilgileri paylaşılabilir 

entegre halde sunmayı amaçlamaktadır. Birimler bazında farklı yürütülen CBS, Yönetim 

Bilgi Sistemleri (YBS) gibi çözümler büyük oranda ihtiyaçları karşılamakta ancak sürekli 

büyüyen verinin iyi yönetilmesi ve karmaşıklaşan işlerin daha kontrollü olarak 

yapılabilmesi için ek ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi ancak 

ve ancak farklı birimlerde yürütülen, birbiriyle ilişkili olan sistemlerin birbiri ile entegre 

biçimde tasarlanması ve uygulanması ile mümkündür. Bu sistemlerde kullanılan aynı 

verinin farklı veri yapısı, farklı format, farklı projeksiyon ve datum ile farklı zaman 

dilimlerindeki hallerinin bütünleşik ve uyumlu olarak kullanılması önemli bir ihtiyaçtır. 

Bu ihtiyaç, ancak sağlıklı ve başarılı entegrasyonla karşılanabilmektedir. 

Bütünleşik bir entegrasyondan söz edebilmek için örnek bir belediye uygulaması üzerinde 

(Şekil 4.1) değerlendirme yapacak olursak, asgari olarak YBS kurulmuş olması ve Sayısal 

Mekansal veri olması gerekir. Bu durumda entegrasyona etki eden ölçütler numarataj 

çalışmasının yapılmış ya da yapılmamış olması, sayısal ortamda CAD Verisinin varlığı, 

KBS’nin kurulmuş ya da kurulmamış olması ve YBS kurulmuş ya da kurulmamış olması 

sayılabilir. Sayısal verilerde eksik, tutarsız veri, işlemlerde entegrasyon sorunu 

oluşturarak bütünleşik bir mimarinin oluşmasına engeldir. 
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Şekil 4.1 CBS için örnek bir bütünleşik entegrasyon modeli (Bank 2013) 

Bir belediyede YBS kurulu olmaz ise entegrasyondan söz etmek mümkün değildir. CAD 

verisi ve YBS olmasına rağmen saha numarataj çalışması olmadığı için verilerde eksiklik 

ve tutarsızlık olması ise kaçınılmazdır. Ancak kontrolsüz CAD verisi ile YBS entegre 

edilebilecektir. Diğer yandan KBS kurulu olmadığı için işlemlerde entegrasyon eksikliği 

olacaktır. Ancak doğru CAD verisi ile YBS entegre edilebilir (Bank 2013). Bu örnekte 

tam bir entegrasyondan bahsedebilmek için eksiksiz CAD, numarataj, YBS ve KBS 

bilgisi gereklidir. Bu durumda tam entegrasyondan bahsedilebilir. Belediyelerde YBS-

CBS entegrasyonunun sağlanmasının temel nedeni doğru, yasal numarataj verisi ve 

güncel mülkiyet verisi ile çalışabilmektir. 

4.1 Veritabanı Entegrasyonu Örnekleri 

Türkiye’de kurumlar kendi sorumluluk alanlarında üretilen verileri anlamlandırarak 

modern çağın gereği olan bilgi sistemlerini kurma gayreti içerisindedir. Bu gayret bilgi 

sistemleri arasında iletişim ve paylaşım sağlamadığı sürece yerel ihtiyaçları karşılayan 

bir çabadan öteye gidememektedir. Paylaşılamayan verilerden kurulmuş bir bilgi sistemi 

ulusal bazda tekrar eden, farklı doğrulukta, değişik standartları model almış, piyasa 
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oluşturma çabasındaki uygulama yazılımlarının hedefi olan veri çöplüğü haline dönerek 

kaynak israfına neden olmaktadır. Bilgi sistemlerinin aralarında iletişimini sağlayan 

veritabanı yapıları, tablo, şablon ve tema özelliklerinin entegrasyonu süreci aynı zamanda 

karşılıklı olarak veritabanlarının entegrasyonunu da sağlamaktadır. 

Türkiye, bilgi sistemleri yönünden özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme kaydetmektedir. 

Bu hızın artması ve daha verimli hizmet sağlanması için birlikte çalışabilirlik esaslarını 

model almış uluslararası standartlara sahip devlet otoritesi tarafından desteklenen 

kurumların ortak entegre bir sistem içinde hareket etmeleri gerekmektedir.  

Entegrasyon örnekleri olarak çalışma kapsamında mekansal, arazi, coğrafi ve doküman 

bilgi sistemleri ile elektronik arşiv hizmetleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda örnekler 

içerisinde bilgi sistemlerinin işleyiş, aralarındaki entegrasyon sorunları ve çözüm 

önerileri üzerinde durulmaktadır. 

4.1.1 EBYS entegrasyonu  

Kurumlar, TSE tarafından 19 Haziran 2007 tarihinde yayınlanan TS 13298 Elektronik 

Belge Yönetimi Standardı9 kapsamında; gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları 

her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin 

ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri 

üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmek amacıyla EBYS 

oluşturmaktadırlar (Anonim 2017p). TS 13298 sayılı mevzuat kapsamındaki bilgi ve 

belgeler; harita, grafik ve çizimler, her türlü mimari, teknik ve diğer çizimler, CBS ve 

radar sistemleri gibi uzaktan algılama yöntemiyle üretilmiş verileri de kapsamaktadır. 

Dolayısıyla tüm coğrafi dokümanların da elektronik ortamda arşivlenmesi artık ihtiyaç 

halini almaktadır. EBYS sistemine geçen kurumlarda bir coğrafi arşiv sisteminin 

oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak sistem ile arşiv bilgisine hızlı erişim 

sağlanarak, bağlı oldukları nesnelerle ilişkilendirilecek ve sorgulama yeteneği kazanmış 

olacaktır. 

                                                 
9  Türk Standartları Enstitüsü, TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Standardı, Tarih: 19/06/2007 
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Evrak akış sisteminde yazı ekinde gelen coğrafi verinin ilişkilendirileceği bir bilgi kartı 

tanımlanmalı ve evrak kaydedilirken bu bilgilerinde kaydedilmesi gerekmektedir. 

Kurumda arşiv sistemi varsa gelen evrak kaydı doğrudan arşiv sistemi ile ilişkilendirilir 

ve arşiv sistemi kurallarına göre sayısal olarak sisteme alınması sağlanır. Bu entegrasyon 

sağlandığında EBYS’de bir evrak sorgulandığında ve doküman eki görüldüğünde bu 

dokümana doğrudan erişim mümkün olabilecektir. Kurumlardaki bilgi ve belge akış 

süreçlerinin kontrolü ve hızlandırılması için e-imza hizmetinin hızla yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

Tam entegrasyon için öncelikle bazı analiz, modelleme çalışmalarının yapılması ve sonuç 

ürünlerinin geniş bir katılımla değerlendirilmesi gereklidir. Veri standartları ve değişim 

formatı, ulusal standartlarının temel şemaları ve diğer uluslararası düzeyde kabul gören 

esaslar temel alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Metaveri uygulama esaslarında; 

prensip olarak TUCBS meta veri bileşenleri benimsenmeli, mevcut metaveriler 

incelenmeli ve ihtiyaç duyulan meta veri bileşenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Uygulama Şeması ve Veri Kataloglama Kuralları için TUCBS Projesinde kullanılan ve 

ISO 19103’de tanımlanan kavramsal şema kurallarının benimsenmesi gerekmektedir. Bu 

kurallar için; öznitelikler, ilişkiler, işlemler ve veri tipi tanımlarının için tanımlar içeren 

UML sınıf diyagramı ve paket diyagramlarının kullanılması gerekmektedir (İlbey 2012). 

Kurumların birbirinden bağımsız olarak yürüttükleri CBS ve YBS uygulamalarından 

daha etkin bir karar destek sistemi oluşturmak için bu uygulamaların bütünleşik şekilde 

entegre edilmesi önem arz etmektedir. Sağlanacak bu entegrasyon sayesinde kontrol, 

sorgu, analiz, raporlama, haritalama uygulamalarındaki etkinlik artabilecektir. Ortak CBS 

entegrasyonu, kurum içi CBS çalışmalarının kendi içinde entegrasyonu, kurum içindeki 

diğer YBS, EBYS/Doküman Yönetim Sistemi uygulamaları ve mühendislik 

uygulamaları ile entegrasyonu şeklinde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca MAKS, 

MEGSİS gibi merkezi kurumlar tarafından oluşturulan ve web servislerinden sunulan 

coğrafi veriler ile entegrasyonu da bütünleşik entegrasyonun kaçınılmaz bileşenidir. Bu 

çalışmaların yapılmaması doğal olarak entegrasyon eksikliğini ortaya çıkararak kurumlar 

için ek maliyet ve çalışanlar içinde ayrı bir iş yükü oluşturacaktır. 
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4.1.2  TAKBİS entegrasyonu 

Kurumlar 2000’li yılların başında mekansal verilere dayalı olarak tapu sicilindeki 

mülkiyet ve kadastro bilgilerinin sayısal ortama aktarılması için büyük beklenti içine 

girmektedir. Bu beklentinin asıl kaynağı doğru, güvenilir, kolay ve hızlı erişilir tapu ve 

kadastro bilgilerine (mülkiyet bilgileri) ihtiyaç duyulmasıdır. TAKBİS Projesi bu 

ortamda hayata geçirilerek ülke kalkınmasına önemli katkıda bulunmaktadır. 

TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) 

oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin 

CBS ve arazi bilgi sistemi mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin 

belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla 

standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlere, kurumlara arazi bilgi 

sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgiler sunulması hedeflenmektedir. Proje 

bitiminde TAKBİS, mülkiyete ilişkin verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının 

sağlanmasını ve bu çerçevede tapu ve kadastro verilerinin bilgi sistemine 

dönüştürülmesinin amaçlandığı, diğer kurumlarla tam entegrasyonun hedeflendiği çoklu 

kullanıma sunulan stratejik bir e-devlet projesidir. 

Tapu verilerinin TAKBİS sistemine aktarılması işlemi 2012 yılında tamamlanıp kadastro 

verilerinin sisteme aktarılma işlemleri devam etmektedir. Diğer yandan tapu ve kadastro 

verilerini destekleyecek elektronik arşiv çalışmalarına TKGM tarafından hız 

verilmektedir. Tam bir tapu ve kadastro veri sunumundan bahsedebilmek için kesin 

doğrulukta, bütün ve paylaşılabilir bilgi sistemine ihtiyaç vardır. TAKBİS bir bilgi 

sistemi olmasına rağmen veri paylaşımında sunduğu verilerin bir kısmı halen 

“Bilgilendirme amaçlıdır.” uyarısı taşımaktadır. Bunun nedeni analiz ve tasarım 

aşamasındaki hatalar, veritabanı yapısı ile servislerinin paydaş kurumlarla tam entegre 

olamaması ve veri kalitesinin %100’e ulaşmamış olmasıdır (Anonim 2017r). 

TAKBİS Projesi kapsamında yapılan kadastro verilerinin sisteme aktarılması 

çalışmalarında elde edilen bilgiler incelediğinde, müdürlüklerde yer alan geometrik 

verilerin 4 farklı koordinat sisteminde üretildiği görülmektedir. 1900’lü yılların başında 

başlanılan kadastro çalışmaları sonucunda üretilen kadastro bilgilerinin %9’unun 
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koordinata bağlı olmayan, %14’ünün yerel koordinat sisteminde, %53’ünün D50 

koordinat sisteminde ve %24’ünün ise ITRF koordinat sisteminde olduğu bilinmektedir. 

Kadastro bilgilerine ait otomasyon çalışmasında çözülmesi gereken en önemli sorun 

farklı koordinat sistemlerinde yer alan verilerin bütüncül olarak bir altyapıda toplanarak 

kurumların ihtiyaçları doğrultusunda sunulmasıdır (Anonim 2017r). Farklı koordinat 

sistemlerinde yer alan verilerin dönüşüm sonucu bir araya getirilmesi ve üretilen orijinal 

koordinatların veri modelinde saklanması neticesinde istenilen sonuçların alınması 

sağlanmaktadır. Dönüşüm ile sonuç alınamayacak ölçüde uyumsuzluk yaşanan kadastro 

bilgileri ise TKGM ile Dünya Bankası tarafından 2009 yılından itibaren yürütülen TKMP 

kapsamında yenilenmektedir. TAKBİS ile vatandaşlara sunulan tapu ve kadastro 

birimlerdeki 650’ye yakın işlem ve mevzuata uygun iş kaleminin güvenilir, güncel ve 

hızlı bir şekilde sunulması sağlanmaktadır. 

Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan, 

mevcut durumu yansıtan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması, tapu kayıtları 

ve haritaların güncelleştirilmesi, tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması, bilgilerin 

güncel olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bunların bilgi sistemleri teknolojisi 

kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması değer verileri yönünden 

önemlidir. TKGM tarafından mekana bağlı üretilen verilerin büyük kısmını değer verileri 

oluşturmaktadır. Kurumlara sunulan TAKBİS verilerinin herhangi bir mükerrerliğe sebep 

vermeyecek şekilde üretilmesi, doğruluğu, güncelliği, bütünlüğü, hızlı ve güvenilir 

erişimi tüm mekansal bilgi sistemleri ve dolayısıyla CBS için önem taşımaktadır. 

TAKBİS kurumlara çevrim içi veri paylaşımında bulunmaktadır. TAKBİS ile çevrim içi 

veri paylaşımı yapılan kurumlar ve bilgi sistemi projeleri; Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS), Adalet Bakanlığı (UYAP), Maliye ve Hazine 

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP), Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü (MEOP), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), 

Milli Savunma Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(TEDAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Anakent ve Yerel Belediyelerdir. (Anonim 

2017r) 
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TAKBİS sadece TKGM için değil aynı zamanda farklı kurumlar için bilgi sistemi 

altyapısı ile çözümler sunularak iç ve dış fayda yaratılmaktadır. TAKBİS Projesinin 

hayata geçirilmesi ile sağlanan yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a) Verilerin kayıtlı olduğu sicil veya benzeri materyalin eskimesinden kaynaklanan 

sorunları ve eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıklarının ortadan 

kaldırılması ve geçmişten gelen muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen 

giderilmesi, 

b) Kurumlar için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar ve 

raporlar üreterek karar destek fonksiyonlarına katkıda bulunması, 

c) Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların 

hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususunun kolaylıkla 

izlenebilmesi, 

d) Diğer kurumların bilgi sistemi altyapısına veri sağlanması, 

e) Belediye gelirlerinin kapsamındaki, bina, arsa, arazi ve çevre temizlik vergilerinin 

toplanmasına ve devlet gelir kayıplarının azalmasına katkıda bulunması, 

f) Türkiye genelindeki taşınmaz envanteri, geometri ve mülkiyetinin görünür ve 

yönetilebilir hale gelmesi, 

g) Merkezi yerleşimler başta olmak üzere, Türkiye genelinde hissedarlar, hisse oranları, 

rayiç bedelleri, anlık gayrimenkul hareketleri, hazine arazilerinin envanteri, orman 

alanları, tarihi, turistik, sit alanları, mera alanlarının belirlenebilmesi, 

h) Değer verisi üretim ve sunumunun bilgi sistemi altyapısı ile yapılması. 

TAKBİS’in kurumlara sağladığı yararlar, verilerin doğruluğunun, sunum kalitesinin 

artırılması, standartlaşma ve birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun entegrasyon 

çözümleri bulunmasıyla artacaktır. TAKBİS, sağladığı faydalara rağmen iç ve dış 

kullanıcı, entegre olmaya çalışılan veritabanları ile sorunlar yaşanmaktadır. Dinamik 

olarak yaşayan bilgi sisteminin işleyişi ve daha iyiye ulaşma kaygısı ile sorunların 

çözümü yönünde adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda tespit edilen sorunlar: 

a) TAKBİS ile çözüme kavuşturulması gereken, TKGM faaliyetlerinin otomasyonu ile 

zor, karmaşık ve mali ve hukuki yönden yüksek risk taşıyan tapu ve kadastro işlemlerini 
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akıllı fonksiyonlarla sayısal ortamda yapmak, üretilen standart verilerin taşınmazlarla 

ilgili doğru, güncel ve güvenilir bilgi ihtiyacı olan kurumların kullanımına sunma, 

b) Proje kapsamında geliştirilen uygulama yazılımları, kurumun hiyerarşik yapısına ve 

bu yapıdaki birimlerin görev ve sorumluluklarına uygun olarak, sistem yöneticileri 

tarafından yapılacak rol ve bu rollere uygun fonksiyonlara göre çalışabilmekte olup 

TAKBİS verilerine ihtiyaç duyan kurumlar arasında veri dönüşüm, değişim ve sunumu 

yönünden istenilen verime sahip olmadıkları, 

c) Geliştirilen uygulama yazılım platform uyumunun olmaması, 

d) Veri değişim ve dönüşüm standartlarındaki belirsizlik ile sunum katmanında hakim 

taraf olma isteği, 

e) TAKBİS için uygulama ve veri değişim standartları oluşturulmasına rağmen diğer 

kurumlarca bu standartların benimsememesi ile entegrasyon sorunları yaşanması, 

f) KBS–TAKBİS veritabanı entegrasyonunda veri tekrarına düşüme sorunu nedeniyle 

sistemler arası uyumsuzluk oluşması, 

g) TAKBİS veritabanında ki mevcut verilerin hata analizlerini tamamlanmamasının tam 

doğrulukta veri sunumunu engellemesi, 

h) Tapu ve kadastro verileri entegrasyonun tam uyumlu olmaması, 

i) Belediye veritabanında ki MAKS mahalle, CSBM, bina dış kapı no, bina iç kapı no 

bilgilerinin Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) verilerine göre düzenlenmesi işlemlerinde 

TAKBİS verilerinin tutarlılık sorunu, 

j) Belediye mücavir alan sınırlarında bulunan ancak veritabanında bulunmayan 

taşınmazlara ait verilerin TAKBİS kayıtlarına göre tespit edilerek belediye veritabanına 

aktarılmasında sorun oluşması hususlarıdır. 

4.1.3 Adres Kayıt Sistemi entegrasyonu 

Adres kayıtlarının sayısal ortamda sorgulanabilmesini sağlamak ve sorgu sonucu eşleşen 

adreslerin harita üzerinde gösterilmesi için bir koordinat değeri ile eşleştirilmesi 

gerekmektedir. Cadde, yol, sokak, mahalle, köy, ilçe ve alan gibi coğrafi nesneler, harita 

üzerinde temsili mekansal veri tipleri ile ifade edilmektedir (Arctur ve Zeiler 2004). 

Cadde, yol, mahalle ve sokak gibi nesneler, çizgi veri tipi ile temsil edilirken, ilçe, köy 

ve posta kodu gibi nesneler alan verisi ile ifade edilmektedir. Adres verilerinin harita 

üzerinde gösterilmesi ise genellikle nokta şeklinde olmaktadır. Coğrafi nesneleri en iyi 
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temsil edecek olan nokta verisinin koordinat değerleri, veritabanında ilişkili olduğu adres 

ile birlikte depolanmaktadır. Sorgu sonucu eşleşen adres bilgisine ait noktanın koordinat 

değerleri harita üzerinde gösterilerek aranan adres sonucu görselleştirilmiş olmaktadır. 

Adresleme mantığının genel işleyiş şeması aşağıda verilmiştir (Şekil 4.2).  

İçişleri 

Bakanlığı

AKS Verileri

Sayısal Adres 

Verileri

Mekânsal 

Veritabanı

PostgreSQL

SQL
İlçe

Mahalle

Yol

Bina

Adı

 

Şekil 4.2 Adresleme mantığının genel işleyişi 

Adres Kayıt Sistemi (AKS), kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, 

standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler 

çerçevesinde kurumlarla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan 

sistemdir (Anonim 2017s). AKS’de mahalleler, yollar, yapılar, kapılar ve bağımsız 

bölümlerden oluşan numarataj verileri Belediye masaüstü yazılımları ile grafik olarak 

düzenlenmektedir. Gerçek, doğru ve güncel veri belediyelerde oluşmaktadır. Burada 

oluşan veriler grafik tabanlı olarak tutulmaktadır. AKS entegrasyonu sağlanmış masaüstü 

yazılımlarda bu verilerin, öznitelikleri de girilmekte ve ayrıca UAVT’ye kaydedilmek 

üzere web servisi ile metinsel veri olarak NVİ Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu 

verinin karşılanması, kontrol edilmesi ve UAVT’ye kaydı NVİ Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılmaktadır. AKS ile yapı ruhsatı, yanan, yıkılan yapı bilgi formları da yine 

masaüstü yazılımlar ile düzenlenmekte ve NVİ Genel Müdürlüğüne otomatik olarak 

aktarılmaktadır (Anonim 2016a). Burada başarılı bir kurumlar arası entegrasyon 

görülüyor olsa bile veri doğruluğu ve güncellemelerden kaynaklı sorunlar devam 

etmektedir. 

4.1.4 MAKS entegrasyonu 

MAKS, NVİ Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup adres güncelleme işlemleri 

belediyeler tarafından yapılmaktadır. MAKS servisi ile Belediyeler KBS yazılımları ile 

oluşturdukları adres verisini MAKS’a gönderebilmektedirler. Böylece uçlardaki Belediye 
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KBS istemci yazılımları, NVİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS e-Devlet 

yazılımı ile entegre çalışır duruma gelmektedir. 

MAKS’a gönderilen sokak, yapı ve kapı no verisi MAKS tarafından alındığında MAKS 

tarafından her biri ayrı ayrı tek tanımlı bir numara ile kimliklendirilmektedir. Belediye 

KBS yazılımı bu numaraları verilerin bilgi kartına otomatik olarak işlemektedir. MAKS 

web servisi 2013 yılından itibaren uygulamaya alınmasına rağmen MAKS ile 

entegrasyonu henüz sağlamamış belediyeler sahip oldukları KBS yazılımı niteliğine bağlı 

olarak AKS ile entegre olabilmektedirler. KBS yazılımı kullanmayan veya kullandığı 

yazılımlarda MAKS, AKS entegrasyon yeteneği olmayan belediyeler ise klasik yazışma 

ile güncel adres bilgilerini ve yapı ruhsat bilgilerini NVİ Genel Müdürlüğüne 

göndermektedirler. 

4.1.5 UAVT entegrasyonu 

NVİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile TÜİK tarafından oluşturulan adres 

tanıtım kodlarının tüm adres verisi kullanan kurumlar tarafından kendi adres verilerine 

aktarılması T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmektedir. Bu kapsamda 

iki farklı veri kaynağında yer alan verilerin ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İki veri 

kaynağının ilişkilendirilmesinin üç farklı yolu vardır: Sözelden sözele, sözelden 

mekansala ve mekansaldan mekansala. Veritabanları arasında veri ilişkisi kurabilmek için 

her iki veri kaynağında ortak bulunan ve tekil değere sahip veri sütunu bulunması 

gerekmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen bu veriler arasında ilişki kurulabilmesi 

için verileri üzerinde düzenleme yapılması gerekebilir. 

Kurumların farklı veri standartlarına göre veri üretmesi, kurumlar arası bilgi alışverişi 

önündeki en büyük engeldir. Bu olumsuzluğun kaldırılması ve birlikte çalışabilirliğin 

sağlanması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından UAVT oluşturulmaktadır. Ancak 

kurum adres veritabanlarının yeni oluşturulan standartlara göre üretilmemesi dolayısıyla 

UAVT'de yer alan kodların mevcut veritabanı ile tam ve eksiksiz bir şekilde entegrasyonu 

mümkün olamamaktadır. 
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Her verinin dünya üzerinde coğrafi bir değerle ilişkili halde bulunduğu düşünüldüğünde 

doğru, güvenilir, eksiksiz verilerin mekansal olarak ifade edilebilen öğeleriyle 

ilişkilendirilebilmeleri ve verimli birer coğrafi bilgiye dönüşebilmelerinde CBS'nin 

öneminden bahsedilebilir (Yavuz 2009). Ancak kurumlarda etkin bir CBS'nin 

oluşturulabilmesi için mekansal adres verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

1995 yılında ISO Teknik Komitesi tarafından coğrafi verilerin gösterimlerine ilişkin veri 

katalogları üretilmeye başlanmış ancak yayınlanan bu veri katalogları sözel veriler ile 

desteklenen mekansal verilerin içerikleri hakkında standartları kapsamadığı için adres 

verilerinin paylaşımı esnasında karmaşalar yaşanmaktadır. Bu durum, farklı 

standartlarda, tekrarlı veri üretimi, işgücü, zaman ve para israfına neden olmaktadır. 

Olumsuzluğun kaldırılması ve farklı kaynaklardan elde edilen adres verilerinin sorunsuz 

bir şekilde birleştirilerek tüm kullanıcılar ve uygulamalar ile paylaşılabilir olması 

amacıyla Türkiye’de adres veri standardizasyonu oluşturulması gerekmektedir. 

TÜİK tarafından yürütülmekte olan UAVT, AKS projesi altında oluşturulmaktadır. Adres 

ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik maddelerinde belirtilen adres bileşenlerine (bina 

numarası, cadde/bulvar/sokak isimleri, mahalle, bucak, köy, ilçe ve il isimleri) uygun 

olarak gerçekleştirilen çalışma ile Türkiye sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, mahalle, köy, 

yol ve binaların her birinin tekil olarak ifade edilmesini sağlayacak tanıtım kodları 

verilmektedir. 17.08 2007 tarihinde kişilerin yerleşim yeri adresleri ile T.C. kimlik 

numaraları eşleştirmesi gerçekleştirilerek çalışma NVİ Genel Müdürlüğü'ne devredilerek 

geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir (Anonim 2016b). 

Kurum adres veritabanlarının önceden oluşturulan ortak standartlara göre üretilmemesi 

dolayısıyla UAVT'de yer alan kodların adres veritabanları ile tam ve eksiksiz bir şekilde 

ilişkilendirilmesi mümkün olamamaktadır. 

UAVT tanıtım kodlarının sayısal veri ile ilişkilendirmesinin yapılabilmesi için elde edilen 

veri ile mevcut veri arasında ortak bilgiler içeren veri sütunlarının bulunması 

gerekmektedir. Ancak farklı ilçelerde aynı mahalle adına sahip veriler olduğu gibi farklı 

mahallelerde aynı sokak adına, farklı sokaklarda ise aynı bina numarasına sahip veriler 

bulunmaktadır. Bunların dışında iki farklı veri kaynağından elde edilen veriler arasındaki 
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ilişki sözel veri sütunu üzerinden kurulacağı için yazımsal açıdan farklılıklar barındıran 

verilerin eşleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda doğru ve etkin bir 

eşleştirmenin sağlanabilmesi için çalışmada takip edilen aynı numarataja sahip binaların 

farklı sokaklarda da bulunması gibi durumlarda doğru binaya doğru tanıtım kodu ataması 

yapılabilmesi için öncelikle o binanın hangi sokakta yer aldığının bilinmesi 

gerekmektedir. Farklı ilçelerde aynı mahalle isimleri, farklı mahallelerde de aynı sokak 

isimleri bulunduğundan bahsi geçen sokağın hangi mahallede ve hangi ilçede yer 

aldığının tespit edilmesinin önemi büyüktür. 

4.1.6 AKS ve TAKBİS entegrasyonu 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu10 ile Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

ve AKS Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de adres bileşenlerinin tanımı yapılarak adrese bir 

standart getirilmektedir. Numarataj (numaralama ve levhalama) çalışmaları Belediye ve 

İl Özel İdarelerince yeniden yapılmış, adres bilgileri ile T.C. kimlik numaralarının 

eşleştirme çalışmaları tamamlandığı görülmektedir. TÜİK tarafından yapılan bu 

çalışmalar tamamlanarak oluşturulan UAVT, NVİ Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 

tarihinde devredilerek sistem devreye alınmış olup, Özel İdare ve Belediyeler UAVT’de 

güncellenmeleri yaparak, yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmektedir. UAVT’deki 

bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi ile kurumların paylaşımına açılarak hizmet vermektedir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun11 19. maddesi gereğince “yerleşim yerinin tekliği” 

ilkesi doğrultusunda AKS’de de kişinin T.C. kimlik numarası ile eşleştirilen tek bir 

yerleşim yeri adresi mevcuttur. 

Taşınmazlar tapu veya kat mülkiyeti kütüğüne ada ve parsel esasına göre kayıt edilirler. 

AKS’de ise mahalle/köy, cadde/sokak, numara ölçütleri esas alınır. “Tapu kütüğündeki 

ada ve parsel numarasının, hangi cadde ve sokağa isabet ettiğinin bilinmesi entegre bir e-

devlet yapısına ulaşılması için gereklidir. Dolayısıyla, tapu ve kadastro verilerinin 

bütünleşik yapıda olması gibi, tapu ve kadastro bilgileri ile UAVT’de kayıtlı adres 

bilgilerinin de birbiriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir irtibatın kurulması, 

mekana dayalı belediye, vergi ve tapu işlemlerinde (KBS, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin 

                                                 
10  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29/04/2006, Sayı: 26153 
11  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08/12/2001, Sayı: 24607 
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belgesi, kamu yatırımları, tahsilat, alım-satım işleri) kolaylık sağlayacak ve böylece kamu 

hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacaktır” (Deniz 2013). 

4.1.7 MEGSİS entegrasyonu 

Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel 

bilgisayarlarında yer alan CAD tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak 

tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve 

belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, ilişkilendirilmiş 

bilgi sistemi mantığında e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla 

TKGM tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulamadır. Sistem 

tasarımı şekil 4.3’te görüldüğü gibi tapu ve kadastro bilgilerinin aynı ortamda sunulması 

ilkesi üzerine yapılmaktadır. 

 

Şekil 4.3 İlişkilendirilmiş bilgi sistemi 

MEGSİS kapsamında oluşturulan sistem mimarisinde, veritabanı olarak PostgreSQL 

+PostGIS, coğrafi sunucu olarak GeoServer kullanılarak servis tabanlı ve Microsoft .NET 

Framework 4.0 - Silverlight 5.0 üzerinde C# dilinde uygulama geliştirme çalışmaları 

sürdürülmektedir. MEGSİS kapsamında yapılan çalışmalar web tabanlı uygulama 

yazılımı, uluslararası standartlarda harita servisleri ve e-Devlet harita servisleri başlıkları 

altında yürütülmektedir (Anonim 2016c). 

Web tabanlı uygulama yazılımı uygulamanın farklı düzeylerde ve ihtiyaçlarda 

kullanımını sağlayan ve yöneten kimliklendirme/yetkilendirme çatısı altında, iç ve dış 
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kullanıcıların sisteme veri girişi, veri indirme, tapu verileri ile entegrasyon işlemleri ve 

sorgulamaları, yapılan işlerin kontrol ve takibini içeren modüllerden oluşmaktadır. Bu 

kapsamda; Tapu ve kadastro verilerinin karşılıklı olarak entegrasyonu, öznitelik 

bilgilerinin toplanması, ITRF96 koordinat sisteminde bütünlenmesi ve sunulması, hava 

görüntüleri kullanılarak doğrulanması, kontrol sorgulamaları ile veri kalitesinin 

artırılması ve verilerin güncel olarak tutulması sağlanmaktadır (Tanrıvermiş 2017). 

Uluslararası standartlarda harita servisleri, MEGSİS kapsamında toplanan kadastro 

verilerinin protokoller kapsamında talep eden kurumlar ile standartlara ve kullanıma 

uygunluğu açık kaynak ve ticari ürünler ile test edilmiş bir şekilde, paylaşımı 

sağlanmaktadır. Paylaşımlardaki aylık ortalama servis talep (request) sayıları ve sistem 

kesintileri veya teknik sorunlarda da dahil olmak üzere bu taleplerin sonuçlandırma oranı 

çizelge 4.1’de görüldüğü gibi %95 düzeyindedir (Anonim 2016c). Hizmet sunum 

kalitesinin artırılması amacıyla donanım ve altyapı güçlendirme çalışmaları için TKMP 

kapsamında devam etmektedir. 

Çizelge 4.1 Kadastro Harita Servisleri aylık ortalama istatistiği 

Servis Tipi 
Cevaplanan 

Talep Sayısı 

Cevaplanamayan 

Talep Sayısı 

Toplam 

Talep Sayısı 
Başarı Oranı 

WMS 727.503 14.869 742.372 98.00% 

WFS 3.274.579 192.706 3.467.285 94,44 % 

TOPLAM 4.002.082 207.575 4.209.657 95.07 % 

E-Devlet harita servisleri, toplanan verilerin vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu 

bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından sunumu yapılmaktadır. Bu 

servisler www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini 

de taşımaktadır. 

E-Devlet kapısı uygulamaları içerisinde en çok kullanılan altıncı servis olup, taşınmaz 

bilgilerinin sorgulanması uygulaması ile aylık olarak ortalama 700 bin talep 

karşılanmaktadır. Bu taleplerin sistem kesintileri veya teknik sorunlarda da dahil olmak 

üzere sonuçlandırma oranı çizelge 4.2’de görüldüğü gibi %99 düzeyindedir. 

http://www.turkiye.gov.tr/
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2011 yılının Ağustos ayında ilk etabı başlatılan ve Şubat 2013 itibari ile ikinci etabı 

uygulamaya sokulan MEGSİS ile kadastro otomasyon altyapısının geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi hedeflenerek aşağıda görüldüğü gibi 52 milyon kadastro parselinin 

sisteme yüklenmektedir (Şekil 4.1)(Anonim 2016c). 

 Çizelge 4.2 E-Devlet Harita Servisleri aylık ortalama istatistiği (Anonim 2016c) 

Talep Kaynağı 
Başarılı Talep Sayısı 

(Adet) 

Başarısız Talep 

Sayısı (adet) 
Başarı Oranı (%) 

E-Devlet 

(Vatandaş) 
694.568 4.432 99,37 

 

Şekil 4.1 MEGSİS’e aktarılan 52 milyon parselin durum istatistiği 

Veri girişleri yapılan kadastro bilgilerinden yaklaşık 50 milyon parselin tapu verileri ile 

entegrasyonu yapılmış ve kadastro müdürlükleri tarafından iyileştirme, güncelleme ve 

kesinleştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Türkiye gibi teknolojik alanda gelişime 

ihtiyaç duyan bir ülke için MEGSİS projesi, yeterli kaynak ve uzman personel sağlanması 

ile kurumsal birikim oluşturulması sonucu açık kaynak uygulamalarının denenmesi ve 

kullanımı alanında güzel bir örnek olmaya devam etmektedir. 

TKGM tarafından ulusal düzeyde üretilen mekansal verilerin merkezi bir yapıda ilişkisel 

olarak tutulması ve bu bilgilerin mekana bağlı tüm bilgi sistemleri için sunulması, 

INSPIRE ve TUCBS tarafından ek dokümanda tanımlanan kadastro veri setinin bir an 

önce oluşturulması ve başta kent bilgi sistemleri gibi uygulamalar olmak üzere tüm 

çalışmalara hız sağlayacaktır. 
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25 Kasım 2010 tarihi ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da12 görev ve yetkilerinin tanımlandığı 2. maddesinin (ç) 

bendi “Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, 

verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi 

bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak” şeklinde yeni bir düzenleme 

yapılarak bu düzenleme ile TKGM mekansal bilgi sistemi altyapısını oluşturma ve bu 

altyapı içerisinde yer alan bilgileri diğer kurumlar ile paylaşma işini asli görevleri 

arasında tanımlanmaktadır (Anonim 2016c). Böylece veri üretim ve sunum yönünden 

otorite olan kurum sayısı artmaktadır. Özellikle veri üretim ve sunum yönünden 

yetkilendirilen kurumların artması, bu kurumlar arasında eşgüdümü zorunlu kılmaktadır. 

Ancak ulusal ölçütte bir standartlaşma ve eşgüdüm henüz sağlanamadığı görülmektedir. 

4.1.8 Tapu Arşiv Bilgi Sistemi entegrasyonu 

Tapu Arşiv Bilgi Sistemi ile (TARBİS) TKGM bünyesinde bulunan, mülkiyete esas 

olmayan (yurt dışı kayıtları hariç) belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine 

yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, arşiv 

otomasyonu çerçevesinde, arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı 

tarafından sayısal ortama atılan bilgilerin raporlama fonksiyonlarının geliştirilmesi 

hedeflenmiş, projenin gerçekleştirilmesiyle bu hedefe ulaşılmaktadır. TARBİS Projesine 

konu olan arşiv belgeleri; yurt dışı zabıt-kayıt defterleri, köy ve yayla sınır kayıtları ile 

mera tahsis kararları, yurt dışı hasılat kayıtları, tapu tahrir defterleri ve İstanbul Tapu ve 

Kadastro Bölge Müdürlüğü arşivindeki temessük defterleri olup sayısal ortama 

aktarılmaktadır (Anonim 2017a) 

Mevcut fihrist sistemine göre yurt dışındaki tespiti mümkün olmayan tapu kayıtlarının, 

taşınmaz ve malikleri ile ilgili indeks bilgilerinin sayısal ortama aktarılması sonucu 

oluşan yeni dokümantasyon sistemi ile bilgiye ulaşım daha kolaylaşmaktadır. Çoğunluğu 

birinci derecede korunması gerekli taşınabilir kültür varlığı niteliğinde olan söz konusu 

belgelerin asılları yerine mikrofilm veya dijital kopyaları üzerinde yürütülen çalışmalar, 

belgelerin yıpranmasını önlemektedir. Tapu arşiv belgelerinin sayısal ortama 

                                                 
12  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10/12/2010, Sayı: 27781 
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aktarılmasıyla diğer kurumlara sayısal ortamda bilgi ve belge desteği, istatistiki bilgilere 

ulaşım ve araştırma hizmetlerinde hız sağlanmaktadır. 

TARBİS Projesinin tamamlanarak hizmete girmesi, kurum içi TARBİS-MEGSİS-

TAKBİS, e-Arşiv, YBS ve EBYS entegrasyonu ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bilgi 

sistemi projelerinin aynı kuruma ait olmasına rağmen veritabanı yapıları ve veri paylaşım 

servisleri yönünden bütün halinde entegre olmadıkları görülmektedir. Bu durum bilgi 

sistemi projelerinin sadece kendi ihtiyaçları düşünülerek yapılmasının sonucudur. 

TKGM’ye ait bilgi sistemlerinin bir bütün olarak çalışması ve tam entegrasyon için 

çalışmalar halen devam etmektedir. 

4.2 Veritabanı Entegrasyonunda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve 

Rolü 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 644 sayılı ÇŞB’nin Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname13 ile "Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 

kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, 

mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili KBS 

kurulması, kullanılması ve TUCBS ile entegre olmasını desteklemek" görevlerini ifa 

etmek üzere kurularak “Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, 

iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak 

kullanılmasını teşvik etmek” görevleri verilmektedir. 

TUCBS kurma çalışmaları 2003 yılında 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 

yürütülmeye başlanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planıyla 

başlatılarak 16 Aralık 2009 tarihinde TKGM ve TÜRKSAT arasında “Fizibilite Etüdü 

Hazırlama” sözleşmesi imzalanmasıyla başlayan projeye başarı ile tamamlandığı 

görülmektedir. TUCBS Altyapısı Kurulumu Projesi ile tekrarlı veri üretiminin önlenmesi, 

karşılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, doğru ve güncel coğrafi 

bilgiye en son teknoloji ile en kısa sürede erişimin sağlanması hedeflenmektedir. 

Tamamlanan proje CBS Genel Müdürlüğü’ne teslim edilerek üretilen coğrafi verilerin ağ 

                                                 
13  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04/07/2011, Sayı: 27984 
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teknolojileri ile ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunulması, verinin keşfinin, 

erişiminin ve kullanımının kolaylaşmasına ve verinin kullanılacağı hizmetin getireceği 

fayda yanında tekrarlı veri üretiminden kaynaklanan ekonomik kayıpların da 

önlenmesine hizmet ederek bilişim stratejisi doğrultusundaki mevcut ve oluşturulacak 

yeni projelerin, vatandaşın e-devlet uygulamaları sayesinde kamu hizmetlerinden hızlı bir 

şekilde yararlanması hedeflenmektedir. 

CBS Genel Müdürlüğünün bu görevleri yerine getirebilmesi bazı kurumsal hedefler 

konulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hedeflere uygun rollerde etkin ve kural koyucu bir 

idari yapı oluşturularak yaptırım gücü ile desteklenmiş bir otoriteye ihtiyaç 

bulunmaktadır. Öncelikli hedefler içerisinde coğrafi verilere elektronik ağ ortamında 

erişimin ortak bir altyapı üzerinden sağlanması, coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim 

standartlarının oluşturularak veri setlerinin entegrasyonunun yapılması ile bilişim 

altyapısının geliştirilerek yeniden yapılandırılması bulunmaktadır. 

4.2.1 Elektronik ağ ortamında verilere erişimin ortak bir altyapı üzerinden 

yapılması  

CBS Genel Müdürlüğü tarafından, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulumu 

çalışmalarıyla coğrafi verilerin yayımlanması ile ilgili ağ servislerine ilişkin esasların 

belirlenmesi neticesinde, mekansal veri üreticisi kurumların dağıtık bir mimari ile 

ve/veya aynı mekansal veriyi üreten farklı kurumlar arasından belirlenen kurumun veri 

yayın birimi olduğu yarı dağıtık bir mimari ile mekansal verileri veya servisleri ve bunlara 

ait metaverileri, belirlenecek olan paylaşım ve birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun 

olarak kullanıcılara sunmasının sağlanması çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile 

resmi ve özel kurumlarca üretilen verilerin belirtilen çerçevede sunulması, veri yayın 

birimlerinin veriyi çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak sunmasının 

sağlanması ve uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması amaçlanmaktadır. 

Teklif edilen faaliyet ve projelerle, devreye girmesi planlanan Türkiye GeoPortal 

Kurulum ihtiyaçları ile Türkiye ve ÇŞB Coğrafi Veri Altyapısının oluşması için ortaya 

çıkan/çıkabilecek mevzuatın hazırlanması çalışmaları ve diğer teknik ihtiyaçların 

karşılanmasına öncelik verilmektedir. Ancak Geoportal yapısının seçimi, ulusal ölçekte 
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standartların oluşturulması, veri dönüşüm ve değişim parametreleri konularında kurumlar 

arası fikir ayrılıkları nedeniyle hızlı yol alınamamaktadır. 

4.2.2 İçerik ve değişim standartları oluşturulan veri setlerinin entegrasyonu  

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, farklı kurumlar tarafından üretilen coğrafi verinin bir araya 

getirilmesini, farklı kullanıcılara ve uygulamalara paylaştırılmasını, ulaşılabilir verinin 

keşfini ve kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunları 

sağlayabilmek için beş önemli alanda uygulama esasının belirlenmesi ve düzenleme 

çalışmaları devam etmektedir: meta veri; belirlenecek olan temalardaki veri ve servislerin 

birlikte çalışabilirliği ve uyumlaştırılması; ağ servisleri ve teknolojileri; veri ve servislerin 

paylaşımı ile ilgili önlemler; koordinasyon ve izleme önlemleri. 

TUCBS kapsamındaki coğrafi veri temaları ile bunlara ait tanım ve kapsamların, 

INSPIRE Direktifi ve uygulama esasları da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Veri yayın birimlerinin paylaşacağı veriler için meta verilerin hazırlanması ve 

kaydedilmesi; coğrafi veri ve servislerin paylaşımı ve birlikte çalışabilirliği ve verilerin 

yayımlanması ile ilgili ağ servislerine ilişkin esaslar tespit edilmektedir. Kurumlarca 

üretilen mekansal verilerin birlikte çalışabilirlik esasları dahilinde paylaşılabilmesi için; 

referans model, uygulama şeması ve detay kataloglama kuralları, koordinat referansı ve 

birim tanımlama, tanımlayıcı yönetimi, kayıt yönetimi, meta veri, veri transferi ve veriler 

arasındaki tutarlılık gibi bileşenleri içeren jenerik kavramsal model tanımlanıp buna 

dayalı olarak uygulama şemalarının bir kısmı oluşturularak veri tanımlama 

dokümanlarının hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. 

CBS ve onun kent bazına indirgenmiş şekli olan KBS, çarpık kentleşme ve şehirlerin hızlı 

büyümesinin neden olduğu ve giderek artan sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunların 

belirlenmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için kent bilgisinin yönetilmesinde, 

mekansal planlama ve kentsel dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesinde ve yapılacak 

uygulamalarda hız kazanılmasında önemli bir karar destek aracıdır. 

CBS Genel Müdürlüğü tarafından, KBS’nin yaygın kullanımını sağlamak ve coğrafi 

bilginin üretimi ve paylaşımında çağdaş bilgi teknolojilerini kullanmak amacıyla yerel 
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yönetimlere hizmet veren bulut bilişim altyapısı kurulması ve idame ettirilmesi için 

çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca ilgili kurumlarla müşterek yapılacak çalışmalar ile 

mekansal verinin sayısal dönüşümü hızlandırılması hedeflenmektedir. 

4.2.3 Bilişim altyapısını geliştirerek yeniden yapılandırma 

Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak üzere; ÇŞB 

bilişim altyapısının merkez ve taşra teşkilatlarında istenilen düzeye ulaştırılmasını 

destekleyecek her türlü iletişim, bilişim ve mekansal veri alışverişine ilişkin tüm 

işlemlerin güvenli ve güvenilir şekilde sunulmasını temin etmek amacıyla kurumsal 

kapasitesini geliştirilmektedir. 

CBS Genel Müdürlüğü için büyük önem taşıyan uygulamaların YBS ve diğer bilgi 

sistemlerine veri aktarması, kurumdaki diğer bazı uygulamalarla entegrasyonu için bütçe 

imkanları ölçüsünde çalışmalar yürütülmektedir. Geliştirilecek uygulamaların çalışması 

için de yine güvenlik, performans, uyumluluk, maliyet etkinlik, düşük enerji kullanımı 

gibi ölçütlerin ön planda tutulduğu sistemlerin kurulmasına dikkat edilmektedir. Özellikle 

portal kanalı ile ÇŞB içinde bilgi ve uygulama paylaşımına ağırlık verilmekte, ITIL 

standartlarına göre hazırlanan yardım masası uygulamasının kullanımı illere 

yaygınlaştırılmaktadır. Ayrıca, kurumda çalışan bazı uygulamaların performanslarının ve 

yük takiplerinin anlık görüntülenmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin uygun yazılımlar 

vasıtası ile takip edilmesi, yedekli sistem yapısının idamesi çalışmaları devam etmektedir. 

İş süreçlerini iyileştirmek, yeni kanunlarla verilen yeni görevlerin ve kurulan yeni 

birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için planlanan çalışmalar öncelikle ele alınmaktadır. 

Kurumlar ve kuruluşlar arası bilgi sistemleri organizasyonunun birleştirilebilmesi, 

yönetilebilmesi ve toplam projenin hayata geçirilebilmesi akabinde özellikle süreç 

iyileştirilmesi, süreç yönetimi, bilgi güvenliğine dayalı bilgi ve sistem yönetimi 

çalışmaları CBS Genel Müdürlüğünün öncelikli hedeflerindendir. Tüm bunları 

destekleyecek şekilde işin vatandaşa, kuruma faydası irdelenerek, uygulanabilirliği, diğer 

e-devlet projeleri ile uyumu ve tamamlayıcı olup olmadığına bakılarak hedefler yeniden 

gözden geçirilmektedir (Anonim 2016ç). 



86 

4.2.4 CBS altyapısının kurulması ve öncelikler 

CBS altyapısının hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için Türkiye genelinde kurulması, 

kurulmuş olanların istenilen düzeye ulaştırılmasını destekleyecek her türlü iletişim, 

bilişim ve mekansal veri alışverişine ilişkin tüm işlemlerin güvenli ve güvenilir şekilde 

sunulmasını temin etmek amacıyla öncelikle CBS Genel Müdürlüğü ve ÇŞB kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. CBS altyapısının kurulması ve istenilen 

kalitede işletilmesi ulusal ölçekte fayda sağlayacaktır. 

CBS altyapısının kurulmasıyla oluşan faydalar şöyle özetlenebilir: 

 Birlikte çalışabilir veri standartları oluşturulan e-devlet uygulamalarının 

yaygınlaşması sağlanarak vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği artacaktır. 

 Veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak 

israfının önüne geçilecektir. 

 Doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişim sağlanması ile karar destek süreçleri iyileşecek 

ve kamuda etkin yönetime hizmet edilecektir. 

 Veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecektir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de ulusal mekansal veri standardının olmaması ve bu alandaki otorite boşluğu 

sebebi ile aynı veri farklı kurumlarca yeniden, farklı yöntem ve standartlarla üretilerek 

kaynak israfı ve paylaşım sorunlarına neden olmaktadır. Kurumların evrensel düşün, 

yerel uygula felsefesiyle hareket etmemeleri, veri sunum ve paylaşım faydasını 

azaltmaktadır. Veri üretim ve sunumu yapan kurum sayısı her geçen gün artmasına 

rağmen eşgüdüm ve ulusal standartlaşma sağlanamamasının entegre çalışabilecek esnek 

veritabanları ve bilgi sistemleri önündeki en büyük engel olduğu görülmektedir. Ulusal 

standartları oluşturarak uygulanmasını sağlayacak, güncelleme kıstaslarını belirleyecek, 

denetleyecek ve zorlayıcı yaptırım gücüne sahip kamu otoritesinin olmamasının 

veritabanı entegrasyon sorunlarının çözümüne olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. 

Yapılacak değerleme çalışmalarında mantıksal ve matematiksel bir model 

oluşturulabilmesine katkı sağlayacak değer verileri, haklar ve yükümlülükler belli 

başlıklar altında gruplanarak detaylandırılması gerekmektedir. Kurumların sorumlu 

oldukları ve ürettikleri değer verileri ve meta verilerinin kullanıcı ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek şekilde, içerik ve veri değişim-dönüşüm ölçütlerini belirleyerek ortak altyapı 

üzerinden sunulması gerekmektedir. Verinin tüm yaşam döngüsü süresince doğruluk ve 

tutarlılığının korunması için öncelikle verinin ham halden genellenmiş bilgiye evrilme 

sürecinin kontrol altına alınarak kullanıcıların veriye müdahalesinin asgariye 

indirgenmesi gerekmektedir. 

Üretilen değerleme raporlarına ait bilgilerin bir bilgi sistemi disiplini ile uluslararası 

standartlarda paylaşılabilmesi için gerekli mevzuat altyapısı ile idari kararlılığın 

oluşturulması gerekmektedir. Değerleme raporlarının büyük bölümü bankalar ve kamu 

kurumları tarafından üretildikleri halde değer ve değere ilişkin bilgiler kişisel bilgilerin 

güvenliği gerekçe gösterilerek paylaşılmamakta/paylaşılamamaktadır. Bu durum 

taşınmaz değerlemeye ilişkin çalışmalarda kullanılabilecek hazır kaynağın atıl halde 

bekletilmesi ve kamu yararına sunulamamış olması gibi bir sonuç doğurmaktadır. 

Değerleme raporlarının oluşturulması sonucunda ortaya çıkan bilgi ve belgelerin hangi 

kamu kurumu sorumluluğunda hangi veri standartlarında saklanarak paydaşlara 

sunulacağı ile ilgili belirsizliğin devam ettiği görülmektedir. Farklı kurumlar tarafından 
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oluşturulan değer verilerinin kıymeti, veriler üzerinde bir hakimiyet kavgası ortaya 

çıkarmaktadır. Bilgi sistemi ulusal paylaşım standartlarına sahip verilerin, bu alanda 

otorite olma isteği ile kendi standartlarını uygulama dayatması içinde olan kurumlar 

nedeniyle paylaşılamamasının ayrı bir sorun olduğu görülmektedir. Bu bağlamda veri 

sunum hizmeti verecek kamu otoritesi ile uygulanacak standartların acilen belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu verilerin tutulacağı veritabanının idari yönden ÇŞB veya doğrudan 

Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum sorumluluğunda yönetilerek paylaşılması otorite 

boşluğunu ortadan kaldıracaktır. Mekansal verilerin büyük bölümünün TKGM tarafından 

üretilip sunum katmanı olarak CBS Genel Müdürlüğünün hizmet vermesi nedeniyle CBS 

Genel Müdürlüğü ve TKGM’nin otorite olarak ortak çalışmasının verimli sonuçlar 

doğuracağı düşünülmektedir. 

Çok tiplilik ve ulusal standartların oluşturulmamış olması, verilerin sayısal hale 

getirilmelerine rağmen sorgulanamama ve sınıflandırılamama sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Aynı coğrafi özelliğe sahip bilgiler ya da aynı nesneye ait farklı ölçek 

düzeylerinde sunulan bilgilerin birbirleriyle tutarlı olması, farklı kurumlara ait verilerin 

entegrasyon ihtiyacı duyulmaksızın bütünleştirilebilmesi ve uygulama ihtiyaçlarına göre 

sorgulanarak paylaşılabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle coğrafi veri temaları 

kapsamındaki mekansal verilerin ulusal standartlara uygun üretilmesi, güncellenmesi, 

yönetilmesi ve işlevselliği verileri üreten kurumların sorumluğunda olması 

gerekmektedir. 

E-Dönüşüm Türkiye Projesi birlikte çalışabilirliğe ilişkin uygulama esasları 

geliştirilirken; kullanıcı gereksinimleri, mevcut uygulamalar, uluslararası standartlar ve 

ulusal düzeyde birlikte çalışabilirliğe yönelik kabul görmüş esaslarının uygulanabilirliği 

ve fayda-maliyet analizleri dikkate alınması gerekmektedir. Sadece bir yazılımın iyi 

bilinmesi ile CBS ile yapılabilecek tüm projelerin hayata geçirilebileceğine yönelik olan 

düşüncenin yanlış olduğu ancak uygulama aşamasında ortaya çıkmaktadır. CBS’nin 

amaçlarından biride veriyi akıllandırarak faydasını artırmaktır. Akıllı veri üretebilmek 

için öncelikle üretimde bulunan elemanların akıllanması ve farklı disiplinlerdeki 

terminolojilerin ortak terminoloji haline getirilmesi, akıllı veri kontrolü yapan ve 

öğrenebilen yapay zeka mantığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar karşılanmazsa 

bilgi çöplüğüne dönmüş bilgi sistemlerini izlemeye devam etmek kaçınılmaz olacaktır. 
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Zemine ait yapılan yenileme, toplulaştırma, tesis kadastrosu, orman sınırı ve orman içi 

parsel tespit çalışmalarında mevcut veritabanları üzerinden alınan veriler altlık kabul 

edilerek yapılan çalışmalar bu veritabanları üzerinde güncellenerek tekrar ilgili kurumlara 

iletilmektedir. Bu süreçte veritabanı entegrasyon sorunları yaşanmaması için 

güncellenerek geri dönen verilerin nasıl ve hangi ölçütlerle entegre edileceğinin önceden 

belirlenmesi gerekmektedir. 

İmar, kentsel dönüşüm, yola terk, yoldan ihdas, toplulaştırma, ifraz ve tevhit gibi 

işlemlerde değişim ve dönüşüme uğrayan parseller güncelleme hataları nedeniyle 

mükerrer kayıtların, eşleşmeyen kayıtların, farklı parsel geometrilerinin, farklı 

yüzölçümlerinin ve farklı niteliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Hangi verinin doğru 

hangi verinin gerçek zemini yansıttığı anlaşılamayarak entegrasyon sorunlarına yol açtığı 

görülmektedir. Hatalı veriler analiz edilerek entegrasyona engel durumlarının ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Bu tür hataların veri düzeltme ile çözülememesi durumunda 

kadastro yenileme çalışması yapılarak sorunun çözülmesi gerekmektedir. 

İlk tesis kadastrosu mülkiyet tespiti yapılırken zeminde ne varsa görüldüğü gibi yazılması 

aynı şeyi anlatan farklı nitelikler meydana getirmektedir. Taşınmazlara ilişkin cins, nitelik 

ve kullanım durumu için ulusal standart oluşturulması ve uygulamada birlik olması 

gerekmektedir. Kurumların envanterinde bulunan, farklı zaman ve üretim tekniği ile 

üretilmiş olan haritalar, aynı parsele ait farklı geometrilerin, iç içe ve binmeli parsel 

geometrilerinin oluşmasına neden olmakta, gerçek parsel geometrisinin hangisi olduğu 

sorunu ortaya çıkmaktadır. Haritaların birbirlerine karşı anlam ifade edebilmeleri için 

aynı koordinat sistemine sahip olması veya ulusal dönüşüm parametreleri ile 

dönüşümlerinin sağlanarak entegrasyonlarının yapılması gerekmektedir. Bu dönüşüm 

için ihtiyaç olan değerlerin kurumlara göre değişmesi parsel geometrileri ve harita 

bütünleşmesi yönünden entegrasyon sorununa yol açmaktadır. Diğer yandan tapulama, 

kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan 

kaynaklanan hataları gidermek üzere bilgi sistemlerinde kullanılacak tüm haritaların, 

sayısal ve CBS’yi destekleyecek şekilde yenilenmesi, güncellenmesi ve uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Bu alandaki sorunların çözümü için kentsel alanlardan başlanarak 

Türkiye’nin üç boyutlu kadastrosunun tamamlanarak elde edilen verilerin tapu sicili ana 

ve yardımcı unsurları ile birlikte TAKBİS ortamından sunulması gerekmektedir. 
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Kurumların fiziki arşivinde bulunan bilgi ve belgelerin hızla sayısal ortama aktarılarak 

nesneler ile ilişkilendirilmesi işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Özellikle bilgi 

sistemine sahip kurumlarda, EBYS ve YBS entegrasyonu tamamlanarak e-imza 

uyumunun sağlanması ile kullanıcıya verilen yetki dahilinde bilgiye erişim ve sorgulama 

yapılabilmesi, sorgulanan evraka ait coğrafi doküman eki görüldüğünde dokümana 

doğrudan erişim sağlanması gerekmektedir. 

Bilgi sistemleri arasında entegrasyon sağlanmasının bir yolu da servisler aracılığı ile 

karşılıklı konuşmaktır. Bakanlıklar kendilerine bağlı kurumların bilgi sistemlerini 

uyumlaştırarak, GeoPortal üzerinden veri servis etmekte ancak bu ulusal ölçekte bir 

GeoPortal uygulaması olmamaktadır. Ulusal GeoPortal yapısı; Katalog GeoPortal 

türünde olan, açık GeoPortal sistemi tercih edilen, sağlanan verilerin doğruluk, bütünlük 

ve güncelliğinin üretici kurum tarafından taahhüt edildiği, ulusal standartlara uygun, web 

servisleri üzerinden çalışan ve ek yazılım ihtiyacı olmayan, asgari yatırım maliyetine 

sahip, verilere erişimde performans sağlayan, dağıtık sunucu mimarisinde hizmet vermesi 

gerekmektedir. CBS Genel Müdürlüğünün Geoportal kurma çalışmaları, bu tercihlerdeki 

belirsizlik nedeniyle sonuçlandırılamamaktadır. 

Veritabanı entegrasyon sorunlarının veri üretimiyle başlaması nedeniyle; veriye ait 

başlıkların ulusal standartlar çerçevesinde oluşturularak, yetkili ve sorumlu kurumların 

belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin öznitelik bilgilerinin, parsel veya nesneye ait önemli 

veri tiplerinden olmasına karşın ulusal standart oluşturulamaması nedeniyle boş, hatalı 

sınıflandırma, uygun olmayan veri girişi ve keyfi uygulama ve tanımlamalarla 

entegrasyon sorunlarına neden olduğu görülmektedir. Veri temalarının gruplanarak bağlı 

veri katman ve detayları ile sorumlu Bakanlık ve kurumların belirlenmesi uygulamada 

birlik sağlayabilir. Bu alanda görevlendirilmiş CBS Genel Müdürlüğünün daha etkin rol 

oynaması ulusal coğrafi bilgi altyapısı işlerliği için önemli ve gereklidir. 

Sahada sürekli değişen, gelişen ve farklılaşan verinin güncellenmesi ve eş zamanlı olarak 

veritabanına aktarılması gerekmektedir. Güncellenmeyerek veritabanında tutulan veri, 

güncel durumu yansıtmadığı için veri paylaşımı ve doğruluğu yönünden entegrasyon 

sorununa neden olarak mevcut e-arşiv entegrasyonu olmayan bilgi sistemlerinde 

doğruluk kontrolü yapılamadığından çözümün güçleştiği görülmektedir. Bilgi güvenliği 
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yönünden sakıncalı olmasına rağmen kurumların çevrim dışı olarak veri paylaşmaya 

devam ettikleri görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki çevrim dışı paylaşılan veriler 

veritabanından koparıldıkları anda güncelleme hizmeti dışında kalarak güvenilirlik ve 

güncelliğini yitirmektedir. Diğer yandan taşınmaz kimlik numarası ve T.C. kimlik 

numarası güncelleme işlemlerinin TKGM tarafından tamamlanması, malik ve taşınmazı 

tek kılacak çalışmayla mükerrer kayıt sorunun çözümünü sağlayarak birlikte çalışabilirlik 

yönünden fayda sağlayacaktır. Güncellik, modellenmiş veri büyüklüğü, farklı ölçek, 

görüntü kalitesi, lisans ve telif hakkı nedenleriyle entegrasyon sorunu yaşamaması için 

kurumlar arası uyum ve planlama ile standartlaşma sağlanmasının çözümüne katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. Bu amaçla kurumlar arasında koordinasyonu sağlayan, veri 

üretim ve paylaşım sorunlarını değerlendirerek standart ve politikalar üreterek 

uygulanmasını sağlayan Bakanlık düzeyinde bir kurula ihtiyaç duyulmaktadır. 

ISO Teknik Komitesi tarafından hazırlanan veri katalogları sözel veriler ile desteklenen 

mekansal verilerin içerikleri hakkında standartları kapsamadığı için adres verilerinin 

paylaşımı esnasında karmaşa yaşandığı görülmektedir. Kurum adres veritabanlarının 

önceden oluşturulan ortak standartlara göre üretilmemesi dolayısıyla UAVT 'de yer alan 

kodların adres veritabanları ile tam ve eksiksiz bir şekilde ilişkilendirilemediği 

görülmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen adres verilerinin sorunsuz birleştirilmesi 

ve paylaşımı için Türkiye’de adres veri standardizasyonu oluşturulması gerekmektedir. 

İdari sınırların doğru ve güncel olarak kesinleştirilmesiyle birlikte parsel, bina, zemin 

bilgisinin MAKS numarataj verisi ile tam entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de hızlanan bilgi sistemine geçiş çalışmalarının başarıyla yürütülebilmesi için 

CBS disiplinine sahip, vizyon sahibi teknik eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu 

alanda CBS Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesinin ortak çabaları devam 

etmektedir. Sorunlara çözüm üretebilecek teknik eleman yetiştirilmesi için CBS eğitimi 

veren üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Her alanda yetkin, teknik altyapıya 

sahip CBS vizyonu olan elemanlar, bir firmanın anahtar teslim projesini uygulamaya 

koymak yerine; kendi mekansal bilgi sistemlerini modelleyebildiklerinde, kendi bilgi 

birikimlerini bu sistemlere aktarabildiklerinde ulusal CBS çalışmaları başarı ile 

yapılabilecektir. Türkiye'de ki CBS altyapısına sahip bilgi sistemlerinin INSPIRE, OGC, 

ISO ve W3C tarafından oluşturulan öncü standartları model aldığı görülmektedir. 



92 

Sonuç olarak; gelişen donanım, yazılım ve işletim imkanları ile birlikte akıllandırılmış, 

kendini tekrar etmeyen, ulusal standartlara sahip, sorgulanabilen, paylaşılabilir veriye 

olan ihtiyaç artmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve maksimum fayda beklentisi 

ekonomik çevreler tarafından verinin hammadde olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Aynı şekilde veri, taşınmaz sektöründe yatırımların ve etkin planlamanın yapılabilmesi 

ihtiyaç olmaktadır. Değer verilerinin karar-destek sistemlerinin altyapısında 

kullanılabilmesi, ortak kullanıma sunulması ve kullanım ölçütlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla sınıflandırılmış veri temalarına, bu temalara ait katmanların 

belirlenmesine ve sorumlu kurumların tespit edilerek ulusal standartlarda bir mekansal 

veri sunumuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye’de değer verisi üreten kurumların karşılıklı veri paylaşım sorunları yaşadıkları 

görülmektedir. Özellikle kurumlar arası ve kurum içi veri paylaşımlarında yaşanan 

veritabanı entegrasyon sorunları verinin sunumunu zorlaştırmaktadır. Veritabanı 

entegrasyonlarında karşılaşılan sorunlar; zemin ve kayıt uyuşmazlıkları, veri üretim ve 

güncelleme hataları, CBS vizyonun sahip olmayan eleman, yazılım platformu seçim 

hataları, servis sorunları, veritabanı analiz ve sistem tasarımında yapılan yanlışlar, 

referans bilgi ve sınıflandırma hataları, ortak terminolojinin olmaması, birlikte 

çalışabilirlik disiplinine sahip olmaması ile standartlaşma eksikliği olduğu görülmektedir. 

Ulusal veri üretim, sunum ve paylaşım standartlarını oluşturarak süreçleri denetleyecek 

yaptırım gücü yüksek bir kamu otoritesinin yokluğu mekansal bilişim disiplinin 

oluşmasına engel olduğu görülmektedir. Kurumların sadece kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacak, esnek ve entegre olmayan, evrensel bakıştan uzak, içerik ve değişim 

ölçütleri belirsiz bilgi sistemleri kurmaları ulusal ölçekte katılımcı, paylaşımcı ve 

bütünleyici çalışmayı engellemektedir. 

Kurumlar arasında veritabanı uyumunu artırmak ve yaşanan entegrasyon sorunlarına 

çözüm bulmak için öncelikle ulusal standartlar oluşturularak standartlardan kaynaklanan 

farkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ulusal standartların oluşturulmasında amaç 

uluslararası standartlara uyum olmalıdır. Verilerin ulusal standartlara uygun, CBS 

vizyonuna sahip elemanlar tarafından üretilmesi, doğruluk ve tutarlılık kontrolü yapılıp, 

mantıksal ve matematiksel bir model oluşturabilecek formatta sorgu ve paylaşıma 

sunulması gerekmektedir. Veritabanlarının analiz ve tasarımı ulusal ölçekte yapılarak 
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değişim ölçütleri belirlenmeli, esnek, entegre ve mekansal bilişim disiplinine sahip olması 

gerekmektedir. Veri üretim ve sunumundan sorumlu kurumların, uygulama esasları ile 

uyumun sağlanması için gerekli olan verileri, kodları ve teknik sınıflandırmaları içeren 

bilgileri diğer kullanıcıların erişimine açması ve güncelliği ile işlevselliğinden de sorumlu 

olması gerekmektedir. Veritabanlarının entegrasyonunda anahtar kolon olarak 

kullanılabilecek olan Taşınmaz Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası bilgileri, 

taşınmaz ile malikini tüm veritabanları yönünden tek kılarak gerekli entegrasyon 

çalışmalarına altlık teşkil etmesi gerekmektedir. Diğer yandan idari sınırlar 

kesinleştirilerek üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlanmasıyla elde edilecek kesin 

doğruluktaki veriler ile veri üretim hataları nedeniyle yaşanan entegrasyon sorununu 

ortadan kaldıracaktır. Bu aşamada fiziksel arşivler sayısal ortama taşınarak elektronik 

arşiv hizmeti kapsamında EBYS ve e-imza entegrasyonun sağlanmasıyla doküman ve 

arşiv belgelerine erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. 

Etkin ve verimli bir entegrasyondan söz edilebilmesi için ortak akıl ile oluşturulmuş, 

kamu otoritesinin ve siyasi otoritenin desteğini alan ve uluslararası standartların; bilgi 

sistemlerinde analiz, tasarım, donanım, yazılım ve veri üretim süreçlerinde kullanılması 

ve sonuçlarının denetlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ÇŞB çatısı altında kurulan 

CBS Genel Müdürlüğünün faaliyetleri umut ışığı olsa bile, personel yetersizliği, Bakanlık 

çatısı altında olması, sorumlu ancak yetkisiz olması ve bütçe kısıtlı nedenleriyle 

beklentileri karşılayamamaktadır. CBS Genel Müdürlüğünün görevleri içerisine sorun 

çözme, standart oluşturma, denetleme ve yaptırım uygulama işlevlerinin eklenmesi, 

kurumun bütçesi artırılarak ihtiyaç duyduğu uzman eleman istihdamının sağlaması 

gerekmektedir. Kurumun, Cumhurbaşkanlığına bağlı özerk yapıda bir üst kurul haline 

getirilmesi otoriter, kural koyan, denetleyen ve sorun çözen bir yapı oluşturacaktır. Diğer 

yandan değerleme raporlarının kişisel bilgilerin gizliliği gerekçe gösterilerek 

paylaşılamıyor olması zengin bir kaynağın paylaşımını olumsuz etkilemektedir. 

Hazırlanan değerleme raporlarının içeriğindeki bilgilerin paylaşılabilmesi için yeni bir 

yasal mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. Değerleme uzmanları ve bilirkişiler tarafından 

üretilen raporlar ve değerleme sonuçları ile değer verilerinin mekansal bilişim disiplini 

ile saklanarak, yetkileri dahilinde ilgililerine sunulması için DBB kurulmasına ihtiyaç 

vardır. Bu yapı, değer verisi üreten kurumlar ile TDUB desteğinde, TKGM ev sahipliği 

ve CBS Genel Müdürlüğü sunumuyla kıymetlendirilmesi çalışma kapsamında gerekli 

görülmektedir. 
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EK 1. Değer verisi üretim ve entegrasyon sorunlarının tespitinde kullanılacak sorgu 

.örnekleri: Tapu verisi örneği (1/9) 

No Sorun Tespit Sorguları 

1. Kat Mülkiyeti (KM) sayfasından ana taşınmaz (AT) niteliği girilmemiş kayıtlar 

2. 
KM’ye geçmiş (kapanma nedeni KM’ye geçiş olan bir AT’nin) KM sayfasındaki AT niteliği 

arsa, tarla gibi olan kayıtlar 

3. 
Kat irtifakına (Kİ) geçmiş (kapanma nedeni Kİ’ye geçiş olan bir AT’nin) KM sayfasındaki AT 

niteliği bina, apartman gibi olan kayıtlar 

4. 
KM’ye geçmiş (kapanma nedeni KM’ye geçiş olan) bir AT’nin alt bağımsız bölümleri (BB) Kİ 

olan kayıtlar 

5. Kİ’ye geçmiş (kapanma nedeni Kİ’ye geçiş olan) bir AT’nin alt BB’si KM olan kayıtlar 

6. Aynı AT üzerindeki BB’lerde BB numarası çift olan kayıtlar  

7. Aynı parsel üzerinde aynı blok ve giriş, BB numarasına sahip fakat sayfası farklı olan kayıtlar 

8. 
Aynı mahallede, aynı ada ve parsel numarasına sahip aynı yüzölçümünde iki tane aktif parsel 

kaydı olan kayıtlar 

9. AT üzerinde bir tane BB olan kayıtlar 

10. Kat alanında blok bilgisi olan kayıtlar 

11. Blok alanda kat bilgileri olan kayıtlar 

12. Taşınmazın girilen niteliği ile seçilmiş olan niteliği uyumsuz olan kayıtlar 

13. Yevmiyesi numarası 40000’den büyük olan kayıtlar 

14. İştirak grubu aynı olup, tesis tarihi ve yevmiyeleri farklı olan mülkiyet kayıtları 

15. 
Kapanma nedeni “Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyetine Çevrilmesi” olduğu halde pasif 

olan AT kayıtları. 

16. 
İştirak gruplarında sadece bir tane iştirakçinin pay/payda değerine iştirakin tamamının 

pay/payda değeri olarak girilen ancak diğerleri 0/1 olmayan kayıtlar 

17. 
Diğer veri formatlarından aktarım sonrası tüzel kişilerin soyadı, baba adı alanları düzeltilmemiş 

olan kayıtlar 

18. İştirakte tek kişinin olduğu mülkiyet kayıtları 

19. 
Hisse ilişkisi yapılan şerh-beyanlarda bir kişiyi ilgilendiren bir şerh-beyan olduğu halde birden 

fazla hisse ile ilişkilendirilen kayıtlar 

20. 
İpotek aktif iken ilişkili olduğu mülkiyet pasif olan ve aktif başka bir mülkiyet ile ilişkisi 

olmayan kayıtlar 

21. Rehin hareketi olduğu halde hareket bilgileri girilmemiş olan kayıtlar 

22. 
Rehin düşüncelerinde serbest dereceden istifade (SDİ) hakkı olduğu halde SDİ hakkı 

işaretlenmemiş olan rehinler 

23. Rehin, kanuni rehin ise derecesi 0 (sıfır) yazılan kayıtlar 

24. Bir hisse üzerinde I. derece rehin olmadan daha büyük dereceli rehinler bulunan kayıtlar 

25. Rehin derecesi yanlış (rakamdan farklı) girilen kayıtlar 

26. 
İrtifak haklarında (intifa hakkı ve kanuni ön alım hakkından feragat hariç) mülkiyetle 

ilişkilendirilmiş kayıtlar 

27. 
İrtifak hakkı aktifken ilişkili olduğu mülkiyet pasif olan ve aktif başka bir mülkiyet ile ilişkisi 

olmayan kayıtlar 

28. Kİ olmadığı halde Kİ girilen kayıtlar 

29. İntifa hakkı olması gerekirken başka irtifak hakkı girilen kayıtlar 

30. Geçit hakkı olması gerekirken başka irtifak hakkı girilen kayıtlar 

31. Kaynak hakkı olması gerekirken başka irtifak hakkı girilen kayıtlar 

32. Gayrimenkul mükellefiyeti olması gerekirken başka irtifak hakkı girilen kayıtlar 

33. Sükna (oturma) hakkı olması gerekirken başka irtifak hakkı girilen kayıtlar 

34. 
İrtifak bilgilerinde yevmiye belirtmesi (y:, y., yev gibi) olduğu halde yevmiye numarası 

girilmemiş kayıtlar 

35. 
İrtifak bilgilerinde lehtar ile mülkiyetteki ilişkili olduğu kişi aynı olan kayıtlar. (Kişi kendi hakkı 

üstüne irtifak koyamamaktadır.) 
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örnekleri: Tapu verisi örneği (2/9) 

 
No Sorun Tespit Sorguları 

36. Şerh-beyanlarda “Kamu Haczi” olduğu halde “Haciz” olarak girilmiş olan kayıtlar 

37. Şerh-beyanlarda “İhtiyati Haciz” olduğu halde “Kamu Haczi” olarak girilmiş kayıtlar 

38. 
Şerh-beyanlarda haciz bilgisi “İ.Haciz” gibi girilen ancak 'İcrai Haciz' veya 'İhtiyati Haciz' 
tipinden hangisi olduğuu belirlenemeyen kayıtlar 

39. Şerh-beyanlarda haciz yenilemesi olduğu halde haciz olarak girilen kayıtlar 

40. Şerh-beyanlarda haciz yenilemesi olduğu halde “Diğer” şerh-beyan olarak girilenler kayıtlar 

41. 
Şerh-beyanlarda lehtar ile mülkiyetteki ilişkili olduğu kişi aynı olanlar. (Kişi kendi hakkı üstüne 
haciz koyamamaktadır.) 

42. Hisse ile ilgili olan ihtiyati tedbirlerde mülkiyet ilişkisi yapılmamış kayıtlar 

43. Zemin ile ilgili olan ihtiyati tedbirlerde mülkiyet ilişkisi yapılmış kayıtlar 

44. “Kültür varlıklarını koruma” belirtmesi olduğu halde başka bir şerh tanımlanan kayıtlar 

45. “Yönetim planı belirtmesi” olduğu halde yanlış şerh-beyan tanımlanan kayıtlar 

46. “Yönetim planı değişikliği” belirtmesi olduğu halde yanlış şerh-beyan tanımlanan kayıtlar 

47. 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 150. maddesi c) bendi kapsamında “150/c” şerhi olduğu 

halde başka bir şerh-beyan tanımlanan kayıtlar
14

 

48. Şerh aktif olduğu halde ilişkili olduğu ipotek pasif olan kayıtlar 

49. 
Şerh aktifken ilişkili olduğu mülkiyet pasif olan ve aktif başka bir mülkiyet ile ilişkisi olmayan 
kayıtlar 

50. “Kat karşılığı inşaat sözleşmesi” olduğu halde yanlış şerh tanımlanan kayıtlar 

51. 
775 sayılı Gecekonduyu Önleme Kanunu’nun 34. maddesine göre şerh olduğu halde başka şerhe 

tanımlanan kayıtlar
15

 

52. 
51. Hata sorgu örneğinde 775 sayılı Gecekonduyu Önleme Kanunu’nun 34. maddesi gereği şerh 
tesisi olduğu halde, "775 sayılı Kanun’a Göre Gecekondu Önleme Bölgeleri Belirlenmesi Tesisi" 
olarak girilen kayıtlar 

53. Bağışlama vaadi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

54. Satış vaadi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

55. Alım hakkı olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

56. Geri alım (vefa) hakkı olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

57. 
Arsa Ofisinin geri alım hakkı (1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nun

16
 11. maddesi gereği) olduğu 

halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

58. 
Arsa Ofisinin öncelikle ön alım hakkı (1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nun 10. maddesi gereği) 
olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

59. 
775 sayılı Gecekonduyu Önleme Kanunu’na göre “Gecekondu Önleme Bölgesi” belirlenmesi 
olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

60. 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

17
 gereği belirtme olduğu halde başka şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

61. 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 52. maddesi gereği “Özel Orman” belirtmesi olduğu halde başka 
şerh-beyan tanımlanan kayıtlar 

62. 
61. Hata sorgu örneğinde “Orman Sınırı Dışına Çıkarılan ve Hazine Adına Tescil Edilen Yerlere 
Belirtme” olduğu halde başka şerh-beyan tanımlanan kayıtlar 

63. 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/b maddesine göre “Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerde 
Yapılan Belirtme” olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

64. 
“Tapu Sicilini Düzeltme Davası Açıldığı” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü 
tanımlanan kayıtlar 

65. 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na

18
 göre “Finansal Kiralama” belirtmesi olduğu halde 

başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

                                                 
14  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19/06/1932, Sayı: 2128 
15  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30/07/1966, Sayı: 12362 
16  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10/05/1969, Sayı: 13195 
17  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12/01/1961, Sayı: 11384 
18  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 28/06/1985, Sayı: 18795 
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örnekleri: Tapu verisi örneği (3/9) 

 
 No Sorun Tespit Sorguları 

66. 
6326 sayılı Petrol Kanunu’na

19
 göre belirtme olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

67. 
“Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesi” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

68. 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun

20
 7. maddesine göre “Kamulaştırılacaktır” belirtmesi 

olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

69. Malikin “Ölü” olduğu belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

70. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na

21
 göre belirtme olduğu halde başka şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

71. 
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’na

22
 göre 

şerh olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

72. 
Nevi sütunu bilgisi “2762 sayılı Vakıflar Kanunu’na

23
 göre vakıf malıdır.” olduğu halde başka 

şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

73. Konkordato şerhi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

74. Tasfiye şerhi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

75. 
Türk Medeni Kanunu’nun 710. maddesine göre “Heyelan Bölgesi” belirtmesi olduğu halde 

başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

76. 
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun

24
 12. maddesine göre belirtme olduğu halde başka şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

77. 
Türk Medeni Kanunu’nun 102. maddesine göre “Vakıf Tesisi” şerhinin tesisi olduğu halde 

başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

78. 
“Ayrı müdürlükteki müşterek işlem” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

79. 
Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararlarının belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

80. “Davalıdır.” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

81. 
“Yenilemeye karşı dava açılmıştır.” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

82. 
Devremülk belirtmesi, devremülk sözleşmesi, devremülk sözleşme değişikliğinden biri olduğu 

halde başka alana tanımlanan kayıtlar 

83. Şerh-beyan bilgilerinde yevmiye numarası girilmemiş olan kayıtlar 

84. İhtiyati tedbir ve hacizlerde mülkiyet ilişkisi kurulmamış olan kayıtlar 

85. 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/b maddesi şerhinin tesisi olduğu halde farklı şerh-

beyan türü tanımlanan kayıtlar 

86. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-

beyan türü tanımlanan kayıtlar (Devir amacı veya devreden İdarenin izni dışında başkaca bir 

kamusal amaçla kullanılmaktadır.) 

87. Ön alım (şufa) hakkının tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

88. Kira şerhinin tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

89. İhtiyati haciz tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

90. İhtiyati tedbir tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

 

                                                 
19  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 16/03/1954, Sayı: 8659 
20  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08/11/1963, Sayı: 18215 
21  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29/05/1981, Sayı: 17354 
22  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 07/02/1939, Sayı: 4126 
23  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13/06/1935, Sayı: 3027 
24  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17/04/1990, Sayı: 4222 
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örnekleri: Tapu verisi örneği (4/9) 

 
No Sorun Tespit Sorguları 

91. Kamu haczinin tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

92. İflas şerhinin tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

93. 
İcra ve İflas Kanunu’nun 28. maddesine göre şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

94. Geçici şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

95. İrtifak hakkı vaadi şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

96. Bağışlayana rücu hakkı şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

97. Aile yurdu kurulması olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

98. 
Nakil ile yükümlü mirasçı tayini şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

99. 
442 sayılı Köy Kanunu’na

25
 göre şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

100. 
2510 sayılı İskan Kanunu’na

26
 göre şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

101. 
3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun

27
 2. maddesine göre şerh tesisi olduğu halde 

farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

102. 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na

28
 göre şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-

beyan türü tanımlanan kayıtlar 

103. “İstihkak davası açılmıştır.” şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

104. 
Tasarruf yetkisinin sınırlanması şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

105. Aile konutu şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

106. 
3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunu’na

29
 göre “Taş 

kömürü havzası” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

107. 
“Şuyuun idame mükellefiyeti” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

108. “Vesayet altına alınma” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

109. “Kanuni müşavir atanması” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

110. “Velayetin kaldırılması belirtmesi” olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

111. 
“İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

112. “Kıyı kenar çizgisi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

113. “Ticari işletme rehni” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

114. “İzale-i şuyuu “ belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

115. 
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 47/c maddesi ve Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 7/e 

maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

116. 
Harita ve Planlar Yönetmeliğinin 42. maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

117. 
“Malik hanesi açık olan parselin şuyulanması” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

118. 
“Kat irtifakı süresinin mahkemece uzatıldığı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

119 
“Meskenin işyerine çevrilmesi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

 

                                                 
25  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 07/04/1924, Sayı: 68 
26  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 21/06/1934, Sayı: 2733 
27  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 25/06/1987, Sayı: 3911 
28  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15/04/2000, Sayı: 24021 
29  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19/06/1986, Sayı: 19139 
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No Sorun Tespit Sorguları 

120. 
“Teknik hataların düzeltilmesi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

121. “Tecavüzlü Bina” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

122. “Yenileme yapılacağı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

123. 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun

30
 11. maddesine göre “Umumi hizmetlere ayrılmıştır.” belirtmesi 

olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

124. 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre “İmar düzenlemesine alınmıştır.” belirtmesi 

olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

125. 
“İmar planına göre tescile tabidir.” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

126. “İmarda KM varlığı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

127. 
2981 saylı İmar Affı Kanunu’na

31
 göre “Tapu Tahsis Belgesi verildiği” belirtmesi olduğu halde 

farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

128. 
2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na göre “Kİ tesisi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

129. 
2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na göre “KM tesisi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

130. “Geçici yapılar” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

131. 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

32
 13. 

maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

132. 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na göre 

“Tapu kaydı gönderildiği” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

133. 

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 

Yönetmeliğin 24. maddesine göre “Toplulaştırma” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

134. 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 11. 

maddesine göre kısıtlama belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

135. 
Daimi müstakil hak olabilecek irtifak haklarında “Kanuni İpotek” belirtmesi olduğu halde farklı 

şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

136. 
2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun’un

33
 7. 

maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

137. 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 6. 

maddesine göre kısıtlanma belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

138. 
4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu’nun

34
 10. maddesine göre 

belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

139. “Vesayetin sona erdiği” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

140. 
Türk Medeni Kanunu’nun 755. maddesine göre “toprağın iyileştirilmesi” belirtmesi olduğu 

halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

141. “Ortak yer” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

142. 
“Bağımsız bölümün harap olduğu” belirtmesi (Kİ olmayacak) olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

143. 
“Ana yapının tamamen harap olduğu” belirtmesi (Kİ olmayacak) olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

144. 
“Harap olan bağımsız bölümün devredildiği” belirtmesi (Kİ olmayacak) olduğu halde farklı 

şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

                                                 
30  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09/05/1985, Sayı: 18749 
31  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08/03/1984, Sayı: 18335 
32  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 01/12/1984, Sayı: 18592 
33  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20/10/1983, Sayı: 18197 
34  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19/02/1995, Sayı: 22207 
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145. 
2942 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun’a göre 

“Mahkemeden alınan belge” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

146. 
2981 sayılı İmar Affı Kanunu 10/b maddesine göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

147. 
“Tamamı orman sınırında kalan taşınmaz” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

148. 
“Tamamı 2/b alanında kalan taşınmaz” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

149. 
“Belli bir kısmı orman sınırında kalan taşınmaz” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

150. 
“Belli bir kısmı 2/b alanında kalan taşınmaz” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

151. Kira şerhinin süresinin uzatılması olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

152. Kamu haczi değişikliği olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

153. “Satışa arz” şerhinin tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

154. 
“Bedelsiz kamuya terk işlemi için gelen maliklerin muvafakati” belirtmesi olduğu halde farklı 

şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

155. 
Mirasçısı üzerine konacak satış vaadi şerhi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

156. Uyruğu “Türkiye” olmadığı halde il ve ilçe verisi girilen kayıtlar 

157. 
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Kanunu’na

35
 göre “amacı 

dışında kullanılamayacağı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

158. 
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Kanunu 5. maddesi 6. fıkrasına 

göre belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

159. 
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Kanunu kapsamında kadastro 

parsellerinin devrine ilişkin belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

160. 
“Tasarruf yetkisinin kısıtlandığı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

161. Ticareti terk şerhi tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

162. 
Yabancı para alacağından dolayı geçici şerh tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü 

tanımlanan kayıtlar 

163. 
Geçici şerh terkin edilerek yabancı para alacağından dolayı haciz olduğu halde farklı şerh-beyan 

türü tanımlanan kayıtlar 

164. İflasın ertelenmesi kararının tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

165. 
Konkordatonun ertelenmesi kararının tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

166. 
Mal varlığının terki suretiyle konkordato tesisi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan 

kayıtlar 

167. 
“İntikali yapılmamış mirasçılar ve 3. kişiler üzerine vesayet altına alınma” belirtmesi olduğu 

halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

168. 
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un

36
 15. maddesine göre belirtme 

olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

169. 
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 19.maddesi e fıkrasına göre 

belirtme olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

170. Şartlı bağışlarda şart belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

171. “Mal ortaklığı” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

172. “Birden fazla veraset belgesi” belirtmesi olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

173. “Vesayet altına alınma” belirtmesi olduğu halde kişi ilişkisi kurulmamış olan kayıtlar 

                                                 
35  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 18/07/2001, Sayı: 24466 
36  T.C. Resmi Gazete, Tarih: 27/11/1994, Sayı: 22124 
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174. Takyitli olduğu halde hangi yasa ile takyit olduğu belli olmayan kayıtlar 

175. Haciz Yenilemesi olduğu halde mülkiyetle ilişkilendirilmiş olan kayıtlar 

176. Eklenti olup beyan olarak girilen kayıtlar 

177. 
Veraset intikal vergi ilişiği kesilmeyen beyanların olduğu fakat hisse girişinde bu durumun 

belirtilmediği kayıtlar 

178. İrtifak hakkı süre bilgileri girilmemiş olan kayıtlar 

179. 
Edinme nedeni tapulama, kadastro, komisyon olmadığı halde mülkiyet kaydında tesis yevmiye 

numarası sıfır olan kayıtlar 

180. 
Rehin düşüncelerinde bir hisseden bahsedildiği halde birden fazla hisse ile ilişkilendirilen rehin 

kayıtları 

181. 
İştirak halinde intifa hakkı kurulmuş olan kayıtlarda irtifak lehtarlarında iştirak numarası 

girilmemiş olan kayıtlar 

182. Rehin harfi yanlış girilen kayıtlar 

183. Çift tapu bölümü ile ilişki kurulan şerh-beyan kayıtları 

185. İrtifak haklarında ilişkisi zorunlu olduğu halde ilişkisi yapılmayan kayıtlar 

186. 
Tesis tarihi ve yevmiye numarası girilmesi gereken şerh-beyanlarda tesis tarihi bugünden daha 

ileri tarih girilen kayıtlar 

187. 
Tesis tarihi ve yevmiye numarası girilmesi gereken mülkiyet bilgilerinde tesis tarihi bugünden 

daha ileri tarih girilen kayıtlar. 

188. 
Tesis tarihi ve yevmiye numarası girilmesi gereken irtifak haklarında bugünden daha ileri tarih 

girilen kayıtlar 

189. Bir AT üzerinde hem Kİ türünde hem de KM türünde BB olan kayıtlar 

190. Kişilerde yazım hataları (çift boşluk, bazı noktalama karakterleri gibi) olan kayıtlar 

191. Köy tüzel kişiliği olduğu halde malik tipi köy seçilmeyen kayıtlar 

192. Kişilerde ad, ünvan olarak isimden farklı değer girilen kayıtlar 

193. 
“Geçici yapılar” ve “Belediye Gelirleri Kanunu’na Göre” belirtmesi olan kayıtlarda lehtarı 

“Belediye” olmayan kayıtlar 

194. 
222 sayılı İlköğretim Kanunu belirtmesinde lehtar “Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye, Valilik” 

olmayan kayıtlar 

195. Şerh-beyanlarda detay kayıtları havada kalan kayıtlar 

196. 
Diğer veri formatlarından aktarılan eski kayıtlarda BB bilgisi olmadığı için görülemeyen fakat 

veri girişe de izin vermeyen kayıtlar 

197. AT olduğu halde hiç BB olmayan AT kayıtları 

198. Rehin miktarı ile alacaklı alacak miktarı aynı olmayan kayıtlar 

199. Yüzölçümü olmayan (davalı olanlar hariç) taşınmaz kayıtları 

200. Diğer beyan olarak girilmesi gerekirken muhdesat olarak girilen kayıtlar 

201. BB numarası olmayan KM kayıtları 

202. Tekrar eden mülkiyet, şerh-beyan, irtifak hakkı ve rehin hakkı kayıtları 

203. Cilt numarası veya sayfa numarası sıfır veya sıfırdan küçük olan kayıtlar 

204. Geçit hakkı tesisi olduğu halde başka irtifak hakkına tanımlanan kayıtlar 

205. İştirak numarası verilmediği halde pay değeri 0 (sıfır) olan kayıtlar 

206. 
AT’nın kapanma nedeni Kİ, KM, KM’ye çevrilme olmayan fakat üzerine KM sayfası girilmiş, 

AT’nin kapanma nedeni Kİ, KM, KM’ye çevrilme yapıldığında görülecek kayıtlar 

207. Rehin alacaklısı olan ancak kişiler tablosunda maliki olmayan rehin hakkı kayıtları 

208. Rehin hakları tablosunda karşılığı olmayan rehin alacaklı kayıtları 

209. Blok alanına giriş bilgileri girilmiş KM kayıtları 

210. Kişi tipi gerçek kişi olup tüzel kişi tip alanı boş olmayan kayıtlar 

211. Şerh-beyan malik kaydı olduğu halde kişi kaydı olmayan kayıtlar  

212. Geçit, kaynak, üst hakkı haricindeki irtifak haklarında lehtarı “Zemin” olan kayıtlar 

213. Tesis tarihi, terkin tarihinden sonra olan mülkiyet kayıtları 

214. Üzerinde KM kaydı olduğu halde pasif olan veya kapanma şekli yanlış olan AT kayıtları 
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215. İl, ilçe bilgileri il, ilçe listesinde yer almayan kişi kayıtları 

216. Çift aktif yüzölçümü ve niteliği olan kayıtlar 

217. İlişkileri sorunlu olan şerh-beyan, irtifak hakkı ve rehin hakkı kayıtları 

218. Rehin değişikliğinde alacağın temliki için kişi bilgileri girilmemiş kayıtlar 

219. BB numarası uygun olmayan kayıtlar 

220. Ada ve parsel bilgileri uygun olmayan kayıtlar 

221. Tapu kütüğü ve KM kütüğünde mülkiyet hisse oranı 1/1 etmeyen taşınmaz kayıtları 

222. Bir AT üzerindeki BB’lerde arsapayı/arsapayda 1/1 etmeyen AT kayıtları 

223. Kişi kaydı olmayan mülkiyet, şerh-beyan ve irtifak hakkı kayıtları 

224. Üst sayfa bilgisi olmayan KM sayfası kayıtları 

225. Üst sayfa bilgisi olan AT veya Kamu Orta Malı kayıtları 

226. İştirak grup değeri boşluk veya sıfır olan şerh-beyan kayıtları 

227. İştirak grup değeri boşluk olan mülkiyet, irtifak hakkı ve muhdesat kayıtları 

228. Şerh-beyan maliki taşınmaz olan kayıtlar 

229. Çift veya daha fazla mülkiyet kaydı olan kayıtlar 

230. İlişkili olduğu mülkiyet ile aynı sayfada olmayan şerh-beyan ve rehin hakları kayıtları 

231. Apostrof kullanılan rehin düşüncesi, şerh-beyan ve irtifak hakkı metni, paftano ve azil kayıtları 

232. 

Rehin değişikliğinde faiz indirimi ve artımı için faiz, rehin değişikliğinde süre azaltımı veya 

artımı için süre, rehin değişikliğinde derece değişikliği olduğu halde derece bilgisi girilmemiş 

kayıtlar 

233. Mülkiyet alanında malik bilgisi olmayan kayıtlar 

234. Şerh-beyan malik kişisi kişi tablosunda olmayan kayıtlar  

235. Boş veya tanımsız değere sahip olan kayıtlar  

236. Mülkiyet malik tip ile kişiler, kişi tip birbirinden farklı olan kayıtlar 

237. Şerh-beyan malik, malik tip ile kişiler, kişi tip birbirinden farklı olan kayıtlar 

238. İrtifak malik, malik tip ile kişiler, kişi tip birbirinden farklı olan kayıtlar 

239. Vesayet altına alınma belirtmesi tüzel kişi ile ilişkilendirilen kayıtlar 

240. Şerh-beyan, irtifak ve rehin hakkı ilişkisinin karşılığı olmayan kayıtlar 

241. Maliki zeminin kendisi olan kayıtlar 

242. 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31. maddesi b fıkrasına göre irtifak hakkı için şerh tesisi 

olduğu halde farklı şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

243. Haciz ve kamu haczi haricinde üzerinde ilişkili şerh-beyan kaydı olan kayıtlar 

244. Mülkiyet alanında edinme açıklama alanları tanımsız olan kayıtlar 

245. Blok veya giriş bilgisi aynı parsel için aynı olmayan kayıtlar 

246. Rehin değişikliğinin tesis tarihi rehinin tesis tarihinden önce olan kayıtlar 

247. Birden fazla şerh-beyan ile ilişkilenen şerh-beyan kayıtları 

248. KM-Kİ ya geçmemiş bir parselin nitelik alanında AT niteliği alanı dolu olan kayıtlar 

249. Haciz değişikliğinin tesis tarihi, ilişkili olduğu haczin tesis tarihinden önce olan kayıtlar 

250. Doğum yeri alanına yazılmış isimler veya ana adı ile baba adı alanları aynı olan kayıtlar 

251. Vekalet ya da azil belgesini düzenleyen noterde hata bulunan kayıtlar 

252. Edinme nedeni iştirakin refi gibi olduğu halde iştirak grubu olan kayıtlar 

253. Rehin alacaklısı ile mülkiyet ilişkisi aynı olan kayıtlar 

254. Kişilerde cinsiyet ve isim hatası olabilecek kayıtlar 

255. Veri kayıt tarihi bugünden ileri bir tarih olan kayıtlar 

256. Tescil Tarihi ve yevmiyesi girilmeyen kayıtlar 

257. Doğum tarihi bilgileri hatalı olan kayıtlar 

258. Taşınmaz Kayıt Sistemi ile girilen kütük adı bilgileri uyuşumsuz olan mülkiyet kayıtları 

259. “Kayyum atandığı” belirtmesi olduğu halde başka şerh-beyan türü tanımlanan kayıtlar 

260. Tapu ve KM Kütüğü adı alanında anlamsız karakterler ve yazım hataları 

261. Şerh-beyan malikte kütük adı alanı boş olan kayıtlar 
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262. 
Azillerde azil edende ve vekalet verende, irtifak malikte, muhtesat malikte, rehin alacaklıda, 

rehin değişiklikte kütük alanı boş olan kayıtlar 

263. AT niteliği mesken ve dükkan gibi olan kayıtlar 

264. BB niteliği arsa ve tarla gibi olan kayıtlar 

265. Üst hakkının tesisi olup mülkiyet ilişkisi kurulan kayıtlar 

266. T.C. kimlik numara algoritmasına uymayan veya anlamsız değere sahip olan kayıtlar 

267. Daimi müstakil hak olarak girilmesi gereken fakat girilmeyen kayıtlar 

268. Resmi senedi girilmemiş kayıtlar (satış, trampa, taksim gibi) 

269. Birden fazla hisse olmasına rağmen bir hisse ile ilişkilendirilen kayıtlar 

270. Pafta no alanında altçizgi karakteri olanlar 

271. Diğer şerh-beyan olup hisse ile ilişki kurulması gereken kayıtlar 

272. Devremülk dönemleri ayrı ayrı girilmeyen kayıtlar 

273. İçinde uyruk geçen ama ülkesi olmayan kayıtlar 

274. Şerh-beyan metninde “Teferruat dosyasındadır.” geçtiği halde teferruat girilmemiş kayıtlar 

275. Tesis kadastrosunda tesis tarihi ve yevmiyesi boş girilen kayıtlar 

276. KM veya Kİ’ye geçmesine rağmen AT’nin kapanma nedeni boş olan kayıtlar 

277. 
İcra ve İflas Kanunu 150. maddesi c fıkrasına ne göre “150/c” belirtmesi olduğu halde birden 

fazla rehin ilişkisi kurulan kayıtlar 

278. Birden fazla aynı isim, soyad ve baba adı olmasına rağmen şerh-beyan ilişkisi eksik olan kayıtlar 
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