
Özet

Disiplinler üstü bir çal›şma olan ‘coğrafi ya da mekansal bilginin
yönetimi’ ve ‘Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ uygulamas›, günümüz-
de ‘çok amaçl› ve çok kat›l›ml› bir bilgi teknolojisi projesi’, yani
bilişim projesi olarak ele al›nmaktad›r. Çok amaçl› ve çok kat›l›m-
l› bu CBS projelerinin yönetimi konusu da Jeodezi ve Fotogramet-
ri Mühendislerine (Harita Mühendislerine) ya da dünyadaki yeni
ad›yla Geomatik Mühendislerine ve sektörüne büyük sorumluluk-
lar ve görevler getirmektedir. Bu çal›şma, paylaş›mc› yap›da çok
amaçl› ve çok kat›l›ml› bir bilişim projesi olarak ‘yüksek çözünür-
lüklü (büyük ölçekli) mekansal bilgi sistemi’ projelerinin; "Y"öne-
timi, gerçekleştirilmesindeki aşamalar ve harita mühendisliği sek-
törünün almas› gereken sorumluluklar üzerinedir.

Anahtar Sözcükler
CBS, Yüksek Çözünürlüklü Mekansal Bilgi Sistemi, Bilişim Pro-

jesi

Abstract

The "M" of GIS as an Information Technology Pro-
ject, Communication & Sharing Technology in the Ro-

le of Geomatic Engineering

The Management of Geographic or Spatial Information, which is
over the multi-discipline task, and GIS (Geographic Information
System) application has been recently considered as a multi-pur-
pose and multi-participants information technology (IT) project.
In that case, mapping agencies have much more responsibilities
and hard tasks while producing the high resolution spatial infor-
mation system projects within the context of multi-purpose and
multi-participants approach. This article demonstrates the mana-
gement of such a multi-purpose and multi-participants GIS project
as an information technology project, the steps being realized in
this project application and the required responsibilities of the ge-
omatic engineers.
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1. Giriş

CBS projesi; aç›k uçlu, kesinleşmemiş bir olgudur. Baş›n-

dan sonuna tüm olaylar birbirileri ile ilgili olduğundan, ge-

ri beslemelerle desteklenerek yinelenen bir yaklaş›m göste-

rir, bitmez ve sürekli gelişir.

Tek bir disipline özgü olamayacak kadar karmaş›k bir

yap›ya sahip CBS teknolojisi ve uygulamalar›, birden fazla

kurumu ilgilendirmekte ya da büyük bir kurumun farkl› bi-

rimleri aras›nda gerçekleştirilmekte olup uygulaman›n so-

rumluluğu da farkl› amaçlar taş›yan bu birimler aras›nda

paylaş›lmaktad›r. Disiplinler üstü bir çal›şma olan coğrafi

ya da mekansal bilginin yönetimi ve CBS uygulamas›, gü-

nümüzde "çok amaçl› ve çok kat›l›ml› bir bilgi teknolojisi

projesi", yani bir "bilişim projesi” olarak ele al›nmaktad›r. 

Kat›l›mc› kurumlara aşağ›daki kuruluşlar örnek olarak

gösterilebilir;

• Merkezi idareler (bakanl›klar, genel müdürlükler, plan-

lama komisyonlar› vb.),

• Mahalli idareler (valilikler, kaymakaml›klar, belediye-

ler),

• Kamu hizmeti yapan diğer kurumlar (gaz, telefon, su,

elektrik, ulaş›m, kadastro, tapu vb.),

• Özel sektör kuruluşlar›,

• Yukar›daki kurumlar›n değişik kombinasyonlar› vb.

Çok amaçl› ve çok kat›l›ml› bu CBS projelerinin yöneti-

mi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ya da Geomatik) mü-

hendislerine ve sektörüne büyük sorumluluklar ve görevler

getirmektedir. Bu çal›şmada, paylaş›mc› yap›da bir bilişim

projesi olarak çok amaçl› ve çok kat›l›ml› CBS projelerinin;

yönetimi, gerçekleştirilmesindeki aşamalar ve harita mü-

hendisliği sektörünün almas› gereken sorumluluklar üzerine

bir yol haritas› tan›mlanmaya çal›ş›lm›şt›r. Bu tan›mlama s›-

ras›nda hiç bir zaman CBS projelerinin belirli kal›plar içine

sokulmas› düşünülmemiş ve hedef olarak seçilmemiştir.

Yüksek çözünürlüklü CBS projesinin, proje yaşam çevrimi

içerisinde geri beslemelere dayal› olarak sürekli geliştiği ve

yenilendiği her zaman göz önünde bulundurulmuştur.

2. Bilişim Projesi Olarak CBS Projeleri
Yönetiminin Yol Haritas›

Bir CBS projesi ekibinin öngörülen örgüt yap›s› Şekil 1’de

gösterilmektedir. Çal›şmada bu organizasyon yap›s› temel

al›nm›şt›r.

Çok kat›l›ml› CBS projesinin oluşturulmas› için, önce-

likle kat›l›mc› kurumlar›n geliştirilecek CBS uygulamas›n-

dan beklentilerinin neler olduğunu, maliyet ve üretkenlik
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aç›s›ndan kuruma etkilerini kurum içerisinde çok iyi analiz

etmeleri  gerekmektedir. Amaçlar› doğrultusunda CBS pro-

jesi geliştirmek isteyen kurumlar; görevlerinin etkin ve h›z-

l› bir şekilde yerine getirilmesine olanak verecek, üretim

maliyetlerini düşürecek ve beklentilerini karş›layacak bir

sistem oluşturacaklar›na inand›klar› an; öncelikle bu proje-

nin sorumluluğunu alacak, politik zorluklarla mücadele

edebilecek, mali problemlere çözüm yollar› getirebilecek ve

tepe yönetimi olabilecek bir "Üst Yönetim Kurulu” oluştur-

mal›d›r. Bu üst yönetim kurulu üyelerinin kurumlar›n en

üstteki yöneticileri ve proje sponsorlar›ndan oluşmas› halin-

de, bahsedilen politik, mali vb. problemlerin çözümü ve ge-

rekli bütçelerin ya da organizasyonel değişimlerin onaylan-

mas› h›zl› ve etkin biçimde gerçekleştirilebilecektir. Üst dü-

zey yönetimin en az›ndan genel bir CBS bilgisine sahip ol-

mas› gerekmektedir.  

Şekil 1: CBS Projesi Organizasyon Yap›s›

Üst yönetim kurulunun yapmas› gereken ilk iş, projenin

vizyon ve misyonunu belirlemek olmal›d›r. Vizyon ve

misyonu projenin en genel ve en önemli ögeleridir  ve

önem s›ralamas›n›n en tepesinde yer al›rlar. Proje hedefinin

belirlenmesinden sonra CBS uygulamas›n›n organizasyon

içerisindeki rolünü belirten proje misyonunun, yani ulaş›l-

mas› gereken amaçlara yönelik uzun dönemli görevlerin ta-

n›mlanmas› gerekmektedir. Şekil 2’deki amaçlar s›ralama-

s›nda gösterildiği üzere,  misyonun ilk aşamada  tan›mlan-

mas›ndan sonra politika ve stratejiler ortaya konulmal›, za-

man planlar› yap›lmal›d›r. (ATAMAN 2001), (ALPUGAN

vd. 1990)

Her zaman düşünülmesi gereken en önemli husus ; "Sis-
tem hangi amaçlar için kurulacakt›r? Kullan›c›lar›n (karar
vericilerin/kurumlar›n ve alt birimlerinin/son kullan›c›la-
r›n) beklentileri nelerdir?" sorular›n›n yan›tlanmas›  olma-

l›d›r. Amaçlar› başlang›çta iyi belirlenmeyen, kullan›c›

odakl› planlamalara dayanmayan ve gelişime kapal› olarak

tasarlanan; bunun sonucunda da başar›s›zl›kla sonuçlanm›ş

pek çok bilgi sistemi projesi örneği bulunmaktad›r. Araşt›r-

malara göre coğrafi bilgi sistemi projelerinin %25’i ta-

mamlanamam›şt›r ve tamamlanm›ş olarak görülen projele-

rin ise en az %15’i de kullan›lamamaktad›r (HUXHOLD

ve LEVINSOHN 1995).  

Şekil 2: Amaçlar Hiyerarşisi (ATAMAN 2001)

Üst yönetim kurulu, amaçlar s›ralamas›nda ad›mlar› tan›m-

lama sürecinde profesyonel bir yard›m ald›ğ› takdirde,

amaçlar›n› ve planlar›n› gerçeğe çok daha yak›n olarak be-

lirleyebilecektir. Proje bir CBS projesi olduğuna göre pro-

fesyonel yard›m› verecek dan›şmanl›k birimi de bir "CBS

dan›şmanl›k  firmas› olmal›d›r.  

CBS projesi dan›şman› firma çok kat›l›ml› projelerde;

özellikle veri paylaş›m› ile elde edilecek proje maliyetinde-

ki azalmay›, farkl› veri kaynaklar›na ulaş›m ile etkin karar

verme süreçlerinde oluşacak yararlar› ve geliştirilmek iste-

nen CBS projesinin olas› bütün kullan›m alanlar›n›, tüm ka-

t›l›mc›lara ayr›nt›l› olarak aç›klayabilmelidir. Ayr›ca, geliş-

tirilecek CBS veri modellerinin tutarl› ve amaca uygun ol-

mas›nda, personelin oluşturulmas›nda, eğitim vb. konularda

dan›şman firma(lar) kurumlara öneriler sunabilmelidir.  

Üst yönetim kurulu, CBS dan›şmanl›k firmas›n›n öneri-

leri doğrultusunda, oluşturduğu vizyon ve misyon dahilinde

belirlediği politika ve stratejileri uygulayacak, fizibilite ça-

l›şmalar›n› yapacak ve yapt›ğ› çal›şmalar›n yarar-maliyet

analizlerini üst yönetim kuruluna sunacak bir "Proje Yöne-

tim Kurulu” oluşturmal›  ve "Proje Yöneticisini” belirleme-

lidir. Proje yöneticisi de CBS çözümleri sunan özel bir fir-

ma olabileceği gibi kurumlar›n kendi personelinden, konu-
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nun uzman› olan bir kişi de olabilir. Projenin yürütülmesi,

nas›l CBS işleri yapan bir firmaya verilebilecekse, işin

kontrolü de yine konunun uzman› olan ve deneyimleri bu-

lunan böyle bir firmaya verilebilir. Bu konuda üniversiteler

ile de işbirliğine gidilebilir.

Yönetim kurulu; yönetim seviyelerinden gelen, kaynak-

lar›n kullan›m› ve bütçe gibi konularda karar verme yetkisi-

ni kullanabilen, üst yönetim kurulu ile bağlant›lar› olan,

kullan›c›lar taraf›ndan projenin desteklenmesini sağlayabi-

len, projeyi tan›tan ve teknik uygulamalardan sorumlu kişi-

lerden oluşmal›d›r.  

Proje yöneticisi, proje ad› alt›nda toplanan işlerin; belir-

lenen zaman, kalite ve maliyet s›n›rlar› içinde gerçekleştiril-

mesinde ve projenin uygulanmas›nda yönetim kuruluna

karş› sorumlu olan yönetici olmal›d›r. Proje yöneticisi kav-

ram olarak bütün işlerin üstesinden gelen lider kişi değil; bir

ekibi yöneten, verimli ve yarat›c› çal›şma ortam› yaratarak

elemanlar›n› motive eden, iyi koordinasyon yapabilen, pro-

jenin bütçe ve zaman s›n›rlamalar›na sad›k kalmas›n› sağla-

yan ve uygulama ile planlanan amaçlar›n uyumlu birlikteli-

ğini sürdüren kişi olarak görev almaktad›r. Çok kat›l›ml›

projelerde proje yöneticisinin, üst düzey yönetici ve son

kullan›c›larla başar›l› bir iletişim kurmas› gerekmektedir. 

Proje yönetim kurulu ilk iş olarak sistem tasar›m› yap-

mal›d›r. Sistem, plana uygun bir amac› gerçekleştirmek için

tasarlanm›ş, sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halinde

olan öğelerin oluşturduğu bir bütündür (ERTÜRK 2000).

Sistem tasar›m› projenin organizasyon yap›s›n› oluşturmay›

ve k›s›tlamalara göre amaç fonksiyonundan stratejik plan›

oluşturmay› kapsar. (Çok amaçl› ve çok kat›l›ml› yüksek

çözünürlüklü bir CBS Projesinin sistem tasar›m›ndaki bile-

şenleri olan "proje organizasyon yap›s›" ve "stratejik plan"

konular› daha kapsaml› olarak incelenecektir.) Stratejik pla-

n›n ilk aşamas› ve sistemin kurulmas›n›n en önemli ad›m›

fizibilite çal›şmas›d›r. 

Başar›l› olmas› beklenen bir organizasyon yap›s›nda yö-

netim kurulu, uygulamalar› ile birlikte projedeki iş ve hiz-

met tan›mlar›n› belirledikten, fizibilite çal›şmalar›n› sonuç-

land›rd›ktan ve yarar-maliyet analizini yapt›ktan sonra so-

nuçlar› üst yönetim kuruluna sunacakt›r. Üst yönetim kuru-

lu bu sonuçlara ve pilot uygulamadaki gelişmelere bakarak

projenin bütünüyle uygulamaya geçirilip geçirilemeyeceği-

ne ve geliştirilecek projenin aşağ›daki beklentileri karş›la-

mas› durumunda, projenin sürdürülmesine ilişkin olumlu

karar verecektir:

• Daha iyi karar alabilme, yanl›ş yönetim ve kararlardan

kaynaklanan kay›plar› önleme,

• Toplam üretimin tekrar yap›land›r›labilir olmas›, veri-

lerin sistematik ve standart yönetimi sayesinde daha

yüksek üretkenlik, geleneksel iş ak›ş›na göre daha k›-

sa sonuç alma süresi, maliyet tasarrufu, hizmette ve

üretimde kalite art›ş›.

Oluşacak olumlu karar sürecinden sonra kat›l›mc›lar

aras›nda gereksinimlere bağl› olarak resmi bir sözleşme im-

zalanmal›d›r.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de CBS projelerinin

sağlad›ğ› verimlilikleri gösteren birkaç proje aşağ›da örnek

olarak verilmiştir. (URL2 2002)

• 1995 senesinde, Philadelphia bölgesinde CBS kullan›-

m› ile çöp toplama işleminde optimum rotalar belir-

lenmiş ve o sene şehir 1 milyon dolar tasarruf etmiş-

tir.

• Wyoming bölgesi coğrafi bilgi sistemi uygulamalar›n›

vergi toplama amaçl› bir çal›şmada kullanm›ş ve yak-

laş›k 250000 parselin vergi verilerinin olmad›ğ›n› sap-

tam›şt›r.

• Redlands şehrinde CBS yaz›l›m› kullan›larak suç ana-

lizi yap›lm›ş, potansiyel suç bölgeleri belirlenerek bu

bölgelerde önlem artt›r›larak suç say›s› azalt›lm›şt›r.

• Portage ilinde bir görevli, il yazman›n›n ofisinde 4

günden fazla zaman harcayarak belirli faaliyetlere yö-

nelik bölgeleme işi için gereken dokümanlar› haz›rlar-

ken, CBS kullan›larak bu işlem, yaklaş›k yar›m güne

indirilmiştir.

2.1. CBS Projesi Organizasyon Yap›s›

Organizasyon (örgüt), bir yap› yani bir iskelettir ve insanla-

r›n tek başlar›na gerçekleştiremeyecekleri amaçlar›; başka-

lar› ile bir araya gelerek bir grup halinde emek, bilgi ve ye-

teneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş-

bölümü ve koordinasyon sistemidir. "Organize etme (örgüt-

leme)" ve "organizasyon tasar›m› (yap›land›rma)" kavram-

lar› ise planda belirlenen hedeflere ve bunlara ulaşmak için

tespit edilen yollara uygun bir örgüt kurmay› ve örgütün et-

kili olarak çal›şabilmesi için seçilen iş, kişiler ve işyerleri

aras›nda yetki ilişkilerinin kurulmas› işlemlerinin tümü bi-

çiminde tan›mlanabilir. (ERTÜRK 2000)

Proje yöneticisi, projenin organizasyon fonksiyonunu

yerine getirirken; stratejik plana uygun bir biçimde organi-

zasyon tasar›m›n› yapmak için öncelikle planlanan işleri s›-

n›fland›rarak iş birimleri haline sokar. Ard›ndan örgütlen-

meyi yapmak için bu işleri yapacak personelin niteliklerini

tayin ederek birimlere gerekli atamalar›n yap›lmas›n› sağlar

ve organizasyonel planlama sonucunda Şekil 1’de görülen

organizasyon yap›s›n› ortaya ç›kar›r.  Organizasyon yap›s›,

bir grubun faaliyetlerini koordine eden, departmanlar ara-

s›ndaki ilişkileri uyumlu hale getiren bir mekanizmad›r.

(SABUNCUOĞLU ve TOKOL 1997)

Üst Yönetim Kurulu, proje yönetim kurulu ve proje yö-

neticisi hakk›nda bilgilendirmeler yukar›da yap›lm›şt›r. "Bi-

rim Yöneticileri” ise proje yöneticisine bağl› olarak çal›şan

ve teknik olarak görev dağ›l›m›ndan sorumlu olan yönetici-

lerdir. Birim yöneticileri sorumluluk alanlar› dahilindeki

her bir aşamaya ilişkin kendilerine bağl› ekipler oluşturma

yetkisine sahip olmal›d›r. Oluşturulan bu ekiplerde görev

alacak kişilerin nitelikleri, yetki ve sorumluluklar› onlar ta-

raf›ndan belirlenmektedir. Ayn› zamanda birim yöneticileri,

projenin gerçekleştirilmesinde birimlerinin projedeki so-

rumluluğunu da taş›mal›d›r. 
Proje ekipleri; imkanlara, gereksinimlere ve proje bü-

yüklüğüne göre çeşitli yöntemlerle oluşturulabilir. Örneğin

bu ekipler, proje plan›n›n gereksinimlerini karş›layacak ge-

rekli ve yeterli bilgiye, deneyime sahip yetenekli kişilerden

oluşturulabilir ya da istenilen nitelikler ekip elemanlar›na
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eğitim verilerek kazand›r›labilir. Yetişmiş yetenekli ele-

manlar›n organizasyona kal›c› olarak dahil edilebilmesi en

geçerli olan›d›r. CBS projesi kapsam›nda oluşturulacak

ekiplerde çal›şacak personel kadar bu ekiplerin arakesitinde

çal›şacak personel de önemlidir. 

CBS proje ekipleri sürekli olarak birbirleri ile iletişim

halinde olmal›d›r.  Organik bağl› bu ekipler Şekil 1’deki ağ

Sistem yaşam çevrimi yap›s› içerisinde yönetişir olacaklar-

d›r.

Yönetim olaylar›n› ve bu olaylar›n meydana geldiği bi-

rimleri birbirleri ile ilişkili biçimde ele alan yönetimdeki

sistem yaklaş›m›; CBS projelerinde matris organizasyon ya-

p›s› içerisinde görülebilmektedir. Matris organizasyon yap›-

s›, dikey ve yatay ilişkiler olmak üzere iki ayr› tür ilişki üze-

rine kurulmuştur. Proje ekiplerinin kendi içerisindeki ilişki-

leri dikey, birbirleri ile olan ilişkileri ise yatay ilişkilerdir.

Değişik disiplinlerden gelen personel, matris organizasyon

yap›s› içerisinde bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmakta

ve birlikte üretim yapmaktad›r. Matris yap›da, projenin ta-

mamlanmas› sorumluluğunu üstlenen "Proje Yöneticisi",

fonksiyonel bir yap› içerisindeki proje ekipleri ile yatay bir

ilişki içine girmektedir. Yani bu birimlerin, uzman› olduk-

lar› konularda, projeye katk›da bulunmalar›n› sağlamakta-

d›r. (BESTEBREURTJE 1997)

2.2. CBS Projelerinde Stratejik Planlama

Yönetim faaliyetlerinin birinci ve en önemli ad›m› olan

planlaman›n gerektiği gibi yap›lmas›, yönetimin diğer fonk-

siyonlar›n›n başar› şans›n› art›racakt›r. Stratejik plan; plan-

lanan amaçlar› gerçekleştirmek için amaçlara ulaşmada iz-

lenecek yolun, kullan›lacak olanaklar›n, bu uğurda sarf edi-

lecek emeğin yani neyin kimler taraf›ndan, nerede, nas›l ve

ne zaman yap›lacağ› sorular›n›n yan›t›d›r ve HUXHOLD ve

LEVINSHON (1995)’e göre şu ad›mlardan oluşur: 

• Mevcut durum analizi

• Stratejik görüşün oluşturulmas›

• Program›n fizibilite çal›şmalar›

• Finans stratejileri

• Program için faaliyet alan›n›n geliştirilmesi.

Proje yöneticisi stratejik plan ve organizasyon yap›s›n›

oluşturup yönetim kuruluna onaylatt›ktan sonra fizibilite

çal›şmas›n› başlat›r. Fizibilite çal›şmas›n›n sonucunda siste-

min gereksinimleri belirlenir ve gereksinim matrisi oluştu-

rulur.  

Sistem tasarland›ktan, alternatif sistemler geliştirildik-

ten ve fiziksel altyap› haz›rland›ktan sonra başlang›ç uygu-

lamas›na geçilir. Başlang›ç uygulamas›ndan beklenen veri-

min al›nmas›ndan sonra tam uygulamaya geçilir. Tam uy-

gulama, kullan›c›lar›n CBS uygulamas›n› günlük yaşamla-

r›nda etkili olarak kullanmaya başlad›klar›nda tamamlanm›ş

olur. Fakat bu projenin tamamland›ğ› anlam›na gelmez,

kontrol ve sistem bak›m› aşamalar› vard›r.

“Sistem yaşam çevrimi” CBS projelerinin stratejik plan

k›sm›nda ortaya ç›kan bir ifade olup Şekil 3’de gösterilmek-

tedir. Bu çevrim, yönetimin stratejik planda yürüttüğü aşa-

malar› ifade eden bir işletim sürecidir.

2.2.1. CBS Projelerinde Fizibilite

Fizibilite, bir yönetimin vizyon ve misyonu dahilin-

de belirlediği hedeflerin gerçeklenebilirliğini gösteren

çal›şmad›r. Üç aşamada uygulanabilir: (HUXHOLD ve

LEVINSOHN 1995)

1. Mali fizibilite : Mali fizibilite çal›şmas›, uygulanacak

projenin kurum aç›s›ndan toplamda kar-zarar analizi yap›l-

mas›yla gerçekleştirilebileceği gibi proje içinde her ad›m

için maliyet hesab› ya da kaynak yaratma, ürünleri kiralama

vb. şekillerde de uygulanabilir.

2. Teknik fizibilite : Teknik fizibilite çal›şmas› ile mev-

cut olan donan›m ve yaz›l›mlar›n proje için yeterli olup ol-

mad›klar› değerlendirilir. En iyi teknoloji değil uygun tek-

noloji koşulu aran›r. Teknik fizibilite çal›şmas› içerisinde;

proje için en uygun olan donan›m ve yaz›l›mlar›n araşt›r›l-

mas›, teknolojideki h›zl› gelişmeden dolay› bunlar›n ne za-

man al›nacağ›na karar verilmesi vb. konular bulunmal›d›r.

CBS teknolojisi içerisindeki yaz›l›m ve donan›mlar,  bilgi-

sayar teknolojisindeki değişimleri takip edebilecek ve işlev-

selliği geliştirecek şekilde seçilmelidir. Dolay›s›yla kurula-

cak olan yaz›l›m ve donan›mlar zaman içerisinde yenilene-

bilir özellikte olmal›d›r.

Şekil 3: Sistem yaşam çevrimi

3. Kurumsal Fizibilite: Kurumsal fizibilite, yönetim po-

litikalar›, bütçe oluşturma ve planlama yöntemleri dikkate

al›narak değerlendirilebilir. Eğer proje politikas› uzun süre-

li projelere izin vermiyorsa, o zaman projenin, birbiri ile

bağlant›l› küçük projelere ayr›lmas›n›n daha uygun olabilir-

liği tespit edilir ve şu konular araşt›r›l›r; veri toplama-kay-

detme-değiştirme değerlendirme, veri standard›-kalitesi,

personel say›s›-eğitimi, politik problemler.
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2.2.2. CBS Projelerinde Gereksinim Matrisi ve
Temel Topografik Altl›k

CBS projelerinde belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi

tür verilere gereksinim olduğuna veya olacağ›na karar vere-

bilmek, proje için gerekli veri modelini üretmek, veri yap›-

lar›n› tan›mlamak ve tüm bu çal›şmalar›n sonucunda me-

kansal verileri tek bir veri taban› yönetim sisteminde birlik-

te tutmak, geliştirilen sistemin başar›l› olmas›ndaki en

önemli ad›md›r. Projenin bu aşamas›; projenin bütçe, emek

ve zaman parametrelerinin en yoğun tüketildiği, diğer taraf-

tan sistemin karar verme, problem çözme ve hizmet sunma

süreçlerindeki başar›s›n›, verimliliğini ve etkinliğini belirle-

yen k›s›md›r. Tüm bunlar› gerçekleştirebilmek öncelikle

“Coğrafi/Mekansal Veri Gereksinim Matrisi”ni ve “Temel

Topografik Altl›ğ›” üretmekten geçmektedir. 

Çok kat›l›ml› CBS projelerinde her bir kat›l›mc› kuru-

mun ve tüm alt birimlerinin araşt›rma çizelgelerini, yani

mekansal veri gereksinimleri araşt›rma formunu, öneminin

fark›nda olarak doldurmalar› gerekmektedir. Bu form hali-

haz›rda kullan›lan mekansal verilerin envanterini (Coğra-

fi/Mekansal Veri Gereksinim Envanteri) ç›karmakta kulla-

n›l›r. Form; birimlerin işlevlerinin, kulland›klar› ve/veya

ürettikleri harita ve çizimlerin, kulland›klar› ve/veya üret-

tikleri diğer veri kaynaklar›n›n, mevcut mekansal veriler ile

ilgili sorunlar›n ve geleceğe yönelik gereksinimlerin neler

olduğu bilgilerini kapsar. Birimler ayr›ca “Altl›k Envanter

Formu” olarak adland›r›lan, harita ve çizimler hakk›nda

detayl› tan›m ve aç›klamalar›n bulunduğu başka bir formu

da doldurmal›d›r. Bu form ise; harita ya da çizimin ad›, ba-

k›m ve üretiminden sorumlu birimin kim olduğu, coğrafi

özellikleri, ölçek, üretim tarihi, güncelleme/değişim nede-

ni, detay listesi vb. bilgileri içermektedir. (HUXHOLD ve

LEVINSOHN 1995) 

Mekansal veri gereksinim envanteri ve altl›k envanterle-

rinin tamamlanmas›, proje grubuna; her bir birimin işlevle-

rini başar›l› bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için hangi tür

verilere gereksinim duyduklar›, mekansal verileri nas›l kul-

land›klar›, halihaz›rda hangi haritalar› kulland›klar›, veri ve

harita kullan›m›nda hangi problemlerin-yetersizliklerin ol-

duğu ve gelecekte ne tür değişimlerin olacağ› hakk›nda ge-

niş bir bilgi yelpazesi sunmal›d›r.  Mekansal veri gereksi-

nim matrisi, bu araşt›rma sonuçlar›n› özetlemek için iyi bir

yöntem olarak ortaya ç›kmaktad›r; tüm kullan›c›larda ortak

olan mekansal veri gereksinimlerinin kapsam›n› yönetimsel

bir çerçevede sunmal› ve her bir fonksiyonel ünitenin bu

mekansal verilere bağ›ml›l›k derecelerini grafik olarak gös-

termelidir.  Bu matris; uygulamalar için önceliklerin veril-

mesinde ve tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan kullan›lacak ortak

dijital mekansal veri altl›ğ› içeriğinin belirlenmesinde ol-

dukça yararl› olur.

Kat›l›mc› kurumlar›n ve tüm birimlerinin gereksinim

duyduğu ortak geometrik veriler bulunmal›d›r. Fakl› birim-

lerce bu geometrik verilerin; farkl› zamanlarda üretilmesi,

dijital ortama geçirilmesi, güncelleştirilmesi işlerinin bera-

berinde getirdiği zaman, emek ve maliyet kayb›n› ortadan

kald›rmak için mekansal veri gereksinim matrisi incelene-

rek ve veri içeriğine karar verilerek amaca uygun bir ölçek-

te ve yeterli görülen coğrafi detay seviyesinde, diğer bir de-

yişle amaca uygun çözünürlükte ortak bir mekansal altl›k

yani "Temel Topografik Altl›k" üretilebilir. Her bir birim

kendi işlevlerine yönelik CBS uygulamalar›n› gerçekleşti-

rirken, bu temel topografik altl›k üzerine kendine özgü coğ-

rafi detaylar› ilave edebilir. Temel topografik altl›ğ›n içer-

mesi gerekli görülen ana detaylar; yer kontrol detaylar›, to-

pografik detaylar, planimetrik detaylar ve kadastral detaylar

olarak ifade edilebilir.

3. CBS Projelerinde Yarar-Maliyet
(Y/M) Analizi

Yarar-Maliyet Analizi  bir CBS sisteminin başlang›c›nda,

gelişiminde veya sürdürülmesinde izlenecek plan›n en

önemli ve kritik ad›m›d›r. İlk önce projeyi oluşturan verile-

rin maliyetine karar verilmelidir. Olas› yararlar›n neler ola-

cağ› belirlenirken, diğer maliyet etkenleri de göz önüne

al›nmal›d›r. Bunlar; sözleşmeye bağl› olarak yönetim mali-

yeti, program kullan›m›, genel giderler şeklinde; personel,

ekipman harcamalar› ve depolama-dağ›t›m sistemi giderle-

ridir.

CBS uygulamalar› ile kazan›lan başl›ca yararlar; emek,

zaman, veri ve malzeme maliyeti tasarruflar›d›r. Bununla

birlikte CBS projelerinin sağlad›ğ› temel kazan›mlar; mali-

yetin azalmas›, fazladan ve gereksiz harcamalardan kaç›nma

ve kazanc›n artmas› olmas›d›r.  Daha etkili ve verimli perso-

nel kullan›m›, işlemlerin azalmas›na ve büyük bir zaman ka-

zanc›na neden olacakt›r. Buradan sağlanacak bütçe tasarru-

fu da diğer kurumsal gereksinimler için kaynak aktar›m›

olarak kullan›labilecektir. Coğrafi veriler gibi sistem ürünle-

rinin kullan›c›lara pazarlanmas› CBS projesini geliştiren ku-

ruma kazanç art›m› olarak geri dönecektir. Projenin uygula-

maya geçmesi ile birlikte, sistemin sağlayacağ› kazan›mlar

ve miktarlar› da uygulama süreci ile birlikte artacakt›r.

Hesaplanacak yararlar, birincil, ikincil, maddi, manevi,

taktiksel ve stratejik olarak kategorilere ayr›lsa da bu şekil-

de yarar›n belirlenmesi çok zor olacakt›r  Baz› endüstri ku-

ruluşlar›nda yarar-maliyet çal›şmalar› tekrar gözden geçiril-

miş ve uygulanan CBS projelerinin yararlar›; doğrudan, ku-

rumsal, kamusal ve harici olarak dört ana grupta toplanm›ş-

t›r. Doğrudan yararlar; CBS projesinin bilgi ve doküman-

lar› üretme ve depolama metodu olarak kullan›lmas› sonucu

elde edilmektedir. Kurumsal yararlar; artan verimliliğin,

gelişen kalitenin ve talep edilen bilgiye k›sa sürede cevap

verilebilmesinin bir yans›mas›d›r. Kamusal yararlar; bir-

den çok kurumun iştirak ettiği veya iki kurum aras›nda işin

paylaş›m› ile elde edilen yararlard›r. Kullan›c›lar›n bu sis-

temden elde ettikleri ise harici yararlar olacakt›r. Harici

yararlar› belirlemek neredeyse imkans›zd›r, çünkü kullan›-

c›lar›n ne derecede yarar sağlad›ğ›na karar vermek zordur

ve baz› durumlarda ölçülmesinin mümkün olmad›ğ› mane-

vi yararlar söz konusudur.

CBS projeleri geliştirilirken karş›laş›lan yüksek maliyet,

kurumlar›n maliyeti düşürecek paylaş›mc› sistem yaklaş›-

m›n› benimsemelerine neden olacakt›r. CBS projesindeki

kat›l›mc› kurumlar kaynaklar›n› birleştirerek maliyeti düşü-

rebilmektedir. 
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Bu tür bir çal›şmaya verilebilecek iyi bir örnek ABD-

Kansas’da yap›lm›şt›r. Aç›klanan raporlara göre 2.2 milyon

dolar harcayarak konumsal veri ile ilişkilendirilmiş ortak

bir veritaban› bulunan paylaş›ml› bir CBS sistemi geliştiril-

miştir. Proje gerçekleştirildikten sonra 9 milyon dolarl›k bir

tasarruf sağland›ğ› ve Yarar/Maliyet oran›n›n 4 kat artt›ğ›

aç›klanm›şt›r (Y/M oran› 4/1). (CHAN ve WILLIAMSON

1996)

Paylaş›m›n pek çok yarar› olmas›na rağmen, gerçekleş-

tirilememesine neden olan bir çok engel de bulunmaktad›r.

Veri ve maliyeti paylaşamayan kurumlar›n çok kat›l›ml›

CBS projelerinde yer almas› olas› değildir. Bunun sonucun-

da ilerleme ve yeni teknolojilere uyum sağlamada çok geç

kal›nm›ş olmaktad›r. Çok kat›l›ml› (paylaş›ml›) CBS proje-

sinde yer almak isteyen kurumlar kendilerine şu üç kilit so-

ruyu sormal›d›r:

• Veri nas›l ve kime aktar›lacak?  Verilere kimler nas›l

ve hangi haklar ile ulaşacak?

• Bütçe yap›s› nas›l belirlenecek ve kat›l›mc›lar aras›nda

nas›l bölüştürülecek? Bütçe, ulaş›lan veri miktar›ndan

bağ›ms›z m› hesaplanmal› yoksa kullan›m ya da ya-

rarlanma yüzdesi kadar kurumlar›n yat›r›ma pay ay›r-

malar› m› beklenmeli?

• Elde edilen gelir hangi kriterlere göre bölüşülecek? 

Diğer taraftan, geometrik verilerin ayn› jeodezik koordi-

nat sisteminde bulunmas›, verinin görselleştirilmesinde kul-

lan›lan işaretlerin ayn› olmas› gibi CBS projesi içerisinde

verinin etkin ve verimli paylaş›m› ve kullan›m›na yönelik

standartlar›n önceden belirlenmesi, veri paylaş›m›n› kolay-

laşt›racak ve h›zland›racak, otomatik harita üretme maliyet-

lerini, donan›m ve yaz›l›m harcamalar›n› azaltacak, emek

ve zaman tasarrufu sağlayacakt›r. Bunlar›n yan› s›ra CBS

ürünlerinin pazarlanmas› da proje maliyetini düşürecek ve

standartlara uygun verinin daha geniş bir kullan›c› kitlesine

ulaşmas›n› sağlam›ş olacakt›r.  

Maliyet tahmini CBS projesinin başar›l› veya başar›s›z

olmas›n› belirleyen çok önemli bir aşamad›r. CBS projele-

rinin sağlad›ğ› büyük kolayl›k ve yararlar›n değerini, tam

anlam› ile say›sal olarak ifade edebilmek zordur. Buna kar-

ş›n, bu amaca yönelik olarak bir çal›şma yap›lm›ş ve ortaya

pek çok örnek hakk›nda CBS kullan›m›n›n getirileri ve sağ-

lad›ğ› tasarruf miktarlar›n›n hesapland›ğ› kullan›şl› bir ça-

l›şma ç›kart›lm›şt›r. Bu çal›şma -the Joint Nordic Project

Report- isimli bir rapor ile sunulmuştur ve konuya iyi bir

bak›ş sağlamaktad›r. (URL3 2002). Bu raporda, ikisi İtal-

ya’dan, diğerleri ise Kuzey Amerika’dan olmak üzere 16

başar›l› CBS projesinin maliyetleri ve kazan›mlar› ile ilgili

bilgi verilmiştir. Bu çal›şma, çok say›da yetkili  taraf›ndan

detayl› Y/M oranlar›n› gösteren en iyi referans olarak ta-

n›mlanm›şt›r. Bu raporun verilerine göre: 

• Eğer bir sistem sadece bilgisayar destekli harita üreti-

mi ve güncelleme amaçl› kullan›l›yorsa, elde edilen

yarar tam tam›na bir geri dönüşüm sağlamaktad›r:

(Y/M 1/1). 

• Eğer sistem ayn› zamanda planlama ve mühendislik

amaçl› da kullan›lacak ise, bu durumda elde edilen ya-

rar ikiye katlanmaktad›r: (Y/M 2/1). Bu oran tüm kul-

lan›lan veri kümelerinin sistem içerisinde otomatik-

leştirilmesi ile 4 kat›na ulaşmaktad›r: (Y/M 4/1). 

• Norveç ve İsveç’te yap›lan araşt›rmalar›n raporlar›

göstermektedir ki geleneksel halde bulunan haritalar›n

otomatik sistemlere aktar›lmas› ile Y/M oran› 3/1’den

daha yukar› ç›kmaktad›r.

• Eğer farkl› kuruluşlar taraf›ndan paylaş›lan ortak bir

CBS sistemi kullan›lmakta ise, elde edilen yarar dör-

de katlanmaktad›r: (Y/M 4/1).

• Manuel harita üreten düşük kaliteli sistemlerle çal›şan

kuruluşlar için otomatik sistemlere geçiş durumu söz

konusu olduğunda Y/M oranlar›n›n 7/1’e ç›kt›ğ› gö-

rülmüştür.  

4. CBS Projelerinde Kontrol - Sistem Bak›m›

Yönetim fonksiyonlar›ndan kontrol; diğer işlevlerin neyi, na-

s›l ve hangi ölçüde başard›ğ›n› araşt›r›r ve saptar. Çal›şmala-

r›n sonucu ancak etkili bir kontrol sonucunda belli olur. Yö-

netici, amaca ulaşt›racak çal›şmalara başland›ktan ve böyle-

ce üretimin sonuçlar› ad›m ad›m elde edildikten sonra, bun-

lar›n gereği gibi yap›l›p yap›lmad›ğ›, amaca ulaş›l›p ulaş›l-

mad›ğ›, hangi ölçüde ulaş›ld›ğ›, hangi ölçüde ulaş›lmad›ğ›

gibi önemli konular› saptamak zorundad›r. Bu işlerin tümü

kontrol sürecini oluşturur. Kontrol ne yapt›ğ›n›z›, nereye

ulaşt›ğ›n›z›, nerede bulunduğunuzu belirlemeye yarayan bir

fonksiyondur. Bu fonksiyon asl›nda bir karş›laşt›rma işlemi-

dir. Karş›laşt›rma yapabilmek için ise en az iki öğe gerekli-

dir. Bu öğelerden birincisi, olmas› gereken, gerçekleşmesi is-

tenendir; ikincisi ise gerçekte ulaş›lm›ş durum, yani çal›şma

ve faaliyetlerin sonucudur. Karş›laşt›rma sonucunda, planla-

nan duruma ulaş›l›p ulaş›lamad›ğ› ve ne ölçüde hedeflerin

gerçekleştirilebildiği ortaya ç›kar›l›r. (DRUCKER 1954)

Bir CBS projesinde "Sistem Bak›m› (System Mainte-

nance & Enhancement)", kurulan sistemin sürekliliğini, ya-

ni kullan›lan donan›m ve yaz›l›m›n en üst seviyede kalma-

s›n›, personeli yararl› ve gelişkin k›lacak eğitimin devaml›-

l›ğ›n›n sağlanmas›n›, veri taban›n›n yeni gereksinimlere gö-

re geliştirilebilmesini, yani sistemin yaşam çevrimi içinde

kalmas›n› sağlar ve çevrimin kullan›m aşamas›nda ortaya

ç›kar. Sistem bak›m›, üç s›n›fta incelenebilir:

• hatalar› düzeltme, 

• sistemin işlevselliğini geliştirme ve 

• sistemi güncel tutma.

CBS uygulamalar›nda en önemli harcama, sistemin ku-

ruluşu aşamas›nda yap›lmas›na rağmen, sonradan ortaya ç›-

kabilecek harcamalar da (sistem bak›m›) mevcut kaynakla-

r› h›zla tüketebilmektedir. Sistem bak›m› toplam maliyetin

%10-12 sini kapsamaktad›r. (HUXHOLD ve LEVINSOHN

1995)

Kurumlar çal›şt›klar› CBS geliştirici firmalardan sistem

bak›m›n› da, örneğin kullan›ld›kça aç›ğa ç›kacak yeni uygu-

lama örneklerinin sisteme entegresi, sistemin kullan›l›ş› sü-

recinde aç›ğa ç›kacak hatalar›n giderilmesi, personel eğiti-

minin sürekliliği, teknolojik gelişmelerin sisteme entegresi,

etkinliği artt›r›p maliyeti düşürme yollar›, veri taban›n›n

güncellenmesi-geliştirilmesi, karar vericiler-kullan›c›lar-

teknik elemanlar taraf›ndan önerilen değişiklik ya da eklen-

ti geri beslemelerinin gerçekleştirilmesi vb. konular› talep

etmelidir.
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5. Ne Yap›labilir?

Günümüz Türkiyesinde, CBS projeleri gereksinim duyduğu

alanlarda harita mühendisliği sektörüne iş yaratmakla bir-

likte gerçekte çeşitlenen ve teknolojik yönden zenginleşen

CBS uygulamalar›nda, jeodezi ve fotogrametri mühendisle-

rinin ağ›rl›ğ› giderek azalmaktad›r. Bunu tersine çevirebil-

mek için sadece kişisel bazda bir yaklaş›mla jeodezi ve fo-

togrametri mühendislerinin kendilerini çok yönlü yetiştir-

mesi değil, kurumsal bazda harita mühendisliği sektörünün

de kendini yenilemesi ve sektör olarak CBS projelerinde

yeni politikalar belirleyip bunlar› geliştirmesi zorunludur. 

İyi bir şarap üretmek uzun ve meşakkatli bir emek, uzun

y›llara dayal› bilgi birikimi, gözlem ve deneyim gerektirir.

Üstelik bir bölgeden elde edilen bilgi birikimi, bir başka

bölge için aynen geçerli olmayabilir. Komşu iki araziden

yetiştirilen üzümlerden mükemmel sonuç alabilmek için,

dikiminden bağ bozumuna kadar farkl› işlemler yapmak ge-

rekir. Frans›z şarap üreticileri de kendi bölgeleri ve üzüm

çeşitleri üzerinde yüzy›llara dayal› bir bilgi birikimine sa-

hiptirler. Bu yüzden Frans›z şaraplar›, kalite üstünlüklerini

yüzy›llara dayal› bir şarap kültürüne borçludur. 

Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerde uygulanan ulusal,

bölgesel, yerel ve özel amaçl› CBS projelerine benzer pro-

jeleri gerçekleştirebilmesi için öncelikle bilgi toplumu  içe-

risinde harita ve harita kullanma, bugünkü ad›yla belki de

CBS kültürüne sahip olmas› gerekmektedir. Önemli olan,

günümüzde olmas› gerektiği gibi CBS projelerinin geliştiri-

lemediği değil, bu konuda yol alm›ş ülkelerin deneyimlerin-

den ne kadar yararlanmak istendiğidir. Gelişmiş ülkelerin

bugünkü CBS uygulamalar›na ulaşmalar›ndaki vizyonlar›,

yol haritalar›, stratejik planlar› incelenmeli, tüm bunlar ön-

celikle CBS projeleri geliştirmenin olmazsa olmaz sektörü

olan harita sektöründe tart›ş›lmal› ve ülke yap›s›na uygun

vizyon ve misyon belirlenmeli, buna uygun stratejik planlar

doğru kurulmuş bir organizasyon yap›s› içerisinde hayata

geçirilmelidir. 

Asl›nda sözü edilen CBS kültürüne ulaşmadaki uzun ve

meşakkatli çal›şmalar "Bakanl›klararas› Harita İşlerini Ko-

ordinasyon ve Planlama Kurulu, Yönetmelikler Komisyo-

nu", "Ulusal Bilgi Sistemi" ve "Türkiye Ulusal Coğrafi Bil-

gi Sistemi (TUCBS)" çal›şmalar› ile bir sistematiğe oturtul-

maya çal›ş›lmaktad›r. E-devlet yolunda da "Ulusal Nüfus

Bilgi Sistemi (Merkezi Nüfus İdare Sistemi, MERNİS)",

"Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve "Marmara

Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi (Marmara Earthquake
Region Land Information System - MERLIS)" gibi projele-

ri gerçekleştirme çal›şmalar› vard›r. "Büyük Ölçekli Harita

ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" de geliştirilecek

CBS projeleri için jeodezik altl›ğa yönelik standartlar› ve

veri değişim standartlar›n›, yani ulusal veri değişim forma-

t›n› getirmiştir. Yönetmelik, "Türkiye Ulusal Temel GPS

Ağ› (TUTGA)" ve geoit bilgilerini sunmakta ve datum bir-

liğini, diğer bir deyişle ülke genelinde tek bir koordinat sis-

temi kavram›n› getirmektedir. Sonuç olarak başar›lan ad›m-

lar burada kalmamal›, TUTGA ile kadastro altl›klar›n›n iliş-

kisi de ivedilikle kurulmal›d›r. 

Şekil 4’de gösterildiği gibi, ülke baz›nda CBS projeleri-

nin temel koordinat sistemi, kadastro ile ilişkisi kurulmuş,

s›klaşt›r›lm›ş TUTGA olmal›d›r (ÇELİK vd. 2003). Bu iliş-

kiler kurulurken CBS geliştirici kurumlar da veri modelle-

melerini, veri yap›lar›n›, personel eğitimleri vb. işleri ve ve-

ri kaynaklar›n› sürekli güncel tutacak çal›şmalar› gerçekleş-

tirmeli ya da jeodezik sistem ile ilgili tasar›mlar›n›, proje

alan›ndaki TUTGA s›klaşt›rmalar› bittiğinde kendi jeodezik

sistemlerini s›klaşt›r›lm›ş TUTGA ile ilişkilendirebilecek

şekilde yapmal›d›r.  

1970’li senelerden itibaren gelişmekte olan CBS tekno-

lojisinde, günümüzde dördüncü kuşak CBS teknolojilerine

ve uygulamalar›na (internet ve mobilite) ulaş›lm›şt›r. Ama

10 sene sonraki perspektif hakk›nda harita sektörü olarak ge-

liştirilmiş hiçbir politika ve düşünce bulunmamaktad›r. Ay-

n› sorunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin "e-devlet"e geçişinde

de gözlenmekte ve dünya e-devlet projeleri s›ralamas›nda

Türkiye %3 ile çok gerilerde bulunmaktad›r (URL1 2003). 

Türkiye’de kurumlar, pek çok CBS uygulamas› geliştir-

meye çal›şmakta ya da geliştirdikleri sistemlerin çoğunlu-

ğunda beklentilerin yeteri kadar karş›lanmad›ğ›n› gözlemle-

mektedir. Kurumlar kendi başlar›na bu durumda iken, gü-

nümüzde problemlerin çözümü ve vatandaşa daha etkin hiz-

met, kurumlar aras› CBS uygulamalar›ndan geçmektedir.

Kurumlar›n bu şekildeki girişimcilik yönlerini ortaya koy-

malar› ve çok kat›l›ml›, paylaş›mc› yüksek çözünürlükteki

CBS projelerine yat›r›m yapmalar› başlang›çta kulağa hoş

gelmektedir. Diğer taraftan iyi projelendirilemeyen, fizibili-

teleri yap›lmam›ş, iyi yönetilemeyen ve ortak bir jeodezik

altl›ğ› olmayan bu projelerden oluşacak hayal k›r›kl›klar› ve

sermaye kayb›; bu projelere çok daha büyük miktarda ayr›-

lacak ödenekleri, gösterilecek girişimciliği ve hedeflenen

verimlilikleri yok edecektir. 

Harita sektörü bu karamsar tablonun oluşmamas›n› ve

bilgi sistemi projeleri konusunda etkin rol almay› istiyorsa

ivedilikle k›sa dönemli planlar› içerisinde, ulusal CBS poli-

tikalar›n› belirlemeyi ve bunlar› ülke bilişim politikalar›na

entegre etmeyi hedeflemelidir. Ancak bu gerçekleştiği za-

man, ülke topraklar›nda yetişen üzümlerle, ulusal bazda be-

lirlenen fermantasyon yöntemleri ile geliştirilecek tad›na

doyulmayan CBS projelerine ulaş›lm›ş olunur.

Şekil 4: CBS projesinin jeodezik temeli (ÇELİK vd. 2003)
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Ülkede geliştirilecek her CBS projesine ulusal standart-

larda harita ve harita bilgisi üretme ve sağlamay› görev

edinmiş ve harita bilgisine bağl› diğer tüm bilgilerin üretil-

mesi ve kullan›m›nda standart birliği ve koordinasyon sağ-

layan, veri kullan›m› ve paylaş›m›nda temel hak ve özgür-

lüklere sayg›l›, kamu yarar›n› ön planda tutan, Cumhurbaş-

kanl›ğ› ya da Başbakanl›ğa bağl› bir kurumun/kuruluşun

oluşturulmas› gerekmektedir. Böylesi bir kurum ülkenin

tüm kurumsal dinamikleriyle (diğer kamu kurum ve kuru-

luşlar›, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlar›, demokratik

kitle örgütleri, özel sektör vb.) uyum içerisinde çal›şabilecek

özellikte yap›land›r›lmal›d›r. Bu kurumun oluşumunda en

önemli ayak harita sektörüdür. Öyleyse harita sektörü, Hari-

ta ve Kadastro Mühendisleri Odas› (HKMO), üniversiteler

gibi sektörün diğer bileşenleri ile belirlenecek organizasyo-

nel yap› içerisinde, nas›l ilişkiler kuracağ›, misyon ve vizyo-

nunun neler olacağ› vb. konular›, öncelikle bölgesel bazda,

sonra ülke baz›nda gerçekleştirilecek CBS konsensüs çal›ş-

taylar›nda tart›ş›p fikir birliğine vararak belirlemesi gerek-

mektedir. Bu çal›ştaylar, her meslektaş›n kat›l›m›na aç›k, ki-

şisel ve bağl› bulunulan birim kapsam›nda kurumsal görüş-

lerin de paylaş›labildiği, meslek politikalar›n›n tart›ş›labildi-

ği toplant›lar biçiminde olmal›d›r (AKSOY 2003). 

Kurulacak bu kurumun önderliğinde ve sorumluluğunda

öncelikli olarak koordine edilmesi, tart›şmaya aç›lmas› ve

sektörün düşünce ve istekleri olarak belirlenmesi gerekli iş-

ler aşağ›da maddeler halinde belirtilmiştir.

• CBS projelerinin belirli standartlarda gerçekleştirilme-

sine olanak verecek yasal düzenlemelerin oluşturulmas›na

yönelik çal›şmalar koordine edilmelidir. Bu yasal düzenle-

meler, CBS projelerinde telif haklar› ve veri koruma yön-

temlerini de mutlaka kapsamal›d›r. Buna yönelik çal›şmalar-

da, "Uluslararas› Standartlar Birliği (ISO)"nun "ISO TC211

Uluslararas› Referans Modeli" gibi benzer modeller ayr›nt›-

l› olarak incelenmeli ve tart›ş›lmal›d›r.  "Open GIS Consor-

tium" ve benzeri kurumlar›n çal›şmalar› incelenerek CBS

projeleri için politikalar›n, standartlar›n ve ortak kavramlar›n

belirlenmesine yönelik çal›şmalar yap›lmal›d›r. Üniversite-

ler bu çal›şmalara mutlaka dahil edilmeli ve üniversitelerde

bu konular üzerine çal›şmalar ve tezler yapt›r›lmal›d›r. 

• Belirlenen standartlar›n ve kavramlar›n uygulamada

meslektaşlar taraf›ndan kamu ve özel sektörde kararl›, bi-

linçli ve istekli şekilde uygulanmas› için bu konulara yöne-

lik meslek içi eğitimler, seminerler verilmeli, uygulamada

karş›laş›lan sorunlar›n tart›ş›ld›ğ› paneller düzenlenmelidir.

HKMO; kamu kurumlar›, yerel yönetimler, özel sektör ve

üniversiteler aras›nda kurulacak sürekli ve geri beslemeli

ilişkileri düzenlemelidir. Dünya Bankas› ve NATO’nun

desteklediği büyük hacimli projelere yönelik ihalelerde,

ISO TC211 standartlar›n›n aranmakta olduğu unutulmaya-

rak bahsedilen meslek içi eğitimin ve koordinasyonun ulus-

lararas› platformda Türkiye harita sektörünün ciddiye al›n-

mas› sonucunu getireceği görülmelidir.

• Türkiye’de toplumsal gelişmelerin, yasa ve yönetme-

lik değişimlerinin yan›nda daha h›zl› olduğu bilinen bir ger-

çektir. Gerek politik veya bilimsel verilere dayanmayan ka-

rarlar, gerekse farkl› yasalarla kurulmuş ve farkl› idarelere

bağl› kuruluşlar aras› iletişim veya organizasyon eksikliği,

ülkede yat›r›mlar aç›s›ndan büyük oranlara varan ekonomik

kay›plara yol açmakta veya kaynak kullan›m›nda s›k›nt›lar

yaratmaktad›r. Bu aç›dan CBS projelerinden, kurumlar ara-

s›ndaki iletişim, yönetişim ve paylaş›m sistemi olarak da

faydalan›labilir. Yine bu kurum ve kuruluşlar, kendi yü-

kümlülük ve sorumluluklar› içerisine giren alanlarda, CBS

teknolojisinin farkl› bölüm ve modüllerini benzer veriler ile

kullanmakta, say›sal mekansal veriye ve bilgiye olan gerek-

sinimleri de her geçen gün artmaktad›r. Bunun sonucunda,

ayn› veriler koordinasyonsuzluk, bürokratik engeller ve

paylaşma isteksizliliği yüzünden tekrar tekrar üretilmekte-

dir. Unutulmamal›d›r ki; ayn› iş kalemleri için ayr›lan finan-

sal kaynaklar tüm vatandaşlara maddi yük olarak geri dön-

mektedir. Kat›l›ml›, paylaş›mc› CBS projeleri milli gelirin

hesapl› ve geri dönüşümlü kullan›m›na örnek olarak göste-

rilebilir. Ortak temel bilgilerin yaln›zca bir kurum taraf›n-

dan üretilmesi, güncellenmesi ve diğer kurumlara sunulma-

s›-paylaş›lmas› yap›s› kurulmal›d›r. 

• CBS projelerinin merkezi ve mahalli idarelerce uzun

bir süre içerisinde gerçekleştirilememesinin ya da gerçek-

leştirilse bile yönetilememesinin nedeni, kurumlar›n organi-

zasyon yap›lar›n›n ve çal›şma şekillerinin CBS projelerine

ayak uyduracak yap› ve dinamizmde olmamalar›d›r. Kamu

bürokrasisinin, ulusal CBS çal›şmalar›n›n ve projelerinin

gerçekleştirilmesine olanak k›lacak bir yap›ya geçmesini

sağlayacak kamuoyu çal›şmalar› yap›lmal› ve başta yasama

kurumu olan "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmak üzere

tüm karar verici kurumlar üzerinde diğer disiplinlerin de

desteği al›narak bask› kurulmal›d›r. CBS pazar›n›n sadece

harita sektörüne yönelik olmad›ğ›, harita sektörü ile işbirli-

ği içerisindeki diğer disiplinler ile ortak projelerin geliştiri-

lebileceği diğer disiplinlere aç›klanmal›d›r. Türkiye’deki

CBS pazar›n›n genişliğine, özel sektörün büyüklüğüne ve

kamunun CBS projelerine olan gereksinimlerine yönelik is-

tatistiksel veriler üretilmeli ve kamuoyuna sunulmal›d›r.

Geliştirilecek CBS projeleri ile oluşacak ekonomik yararlar

ortaya konulmal›, siyasi seferberlik ve kamuoyu yaratma

çal›şmalar› yarar-maliyet analizleri ile birlikte yap›lmal›d›r.

• Harita mühendisliği sektörü CBS uygulamalar›n›, her

türlü jeodezik sorunlar›n› çözebildiği son ürün olarak gör-

mektense, CBS teknolojisini kullan›c› odakl› çok yönlü ürün-

ler oluşturabilen bir araç olarak düşünmelidir. Yerel yönetim-

ler de CBS uygulamalar›n› oy tespiti yapacaklar› bir teknolo-

ji olarak değil, vatandaşlara hizmet için kullan›lan, kat›l›mc›

ve demokratik bir yönetim arac› olarak kabullenmelidir.

• Dünyada CBS sektörünün doksanl› y›llardaki ortalama

büyümesi %30 civar›nda olmuştur. Art›ş oran›n›n fazla ol-

mas›ndan dolay› bu sektördeki mevcut nitelikli işgücü ye-

tersiz kalmakta ve bunun sonucunda CBS’nin mesleki geli-

şimi üzerine baz› araşt›rmalar yap›lmaktad›r. 1990 y›l›nda

yap›lan Kanada Geomatik Endüstrisi Birliğinin araşt›rma-

s›nda; CBS konusunda verilen eğitimin gereksinimi karş›la-

mad›ğ› görülmüştür. 1985 y›l›ndan 1990 y›l›na kadar olan

sürede CBS ile ilgili işler %33 oran›nda artm›ş ve 2000 y›-

l›na kadar en az %25 artmas› beklenmiştir (GIAC 1996).

Ayr›ca bu çal›şma, sektörün bilgi yönetiminden çok ölçme

ve veri toplama konular›nda eğitimli insanlara gereksinim

duyduğunu göstermiştir. Burada ulaş›lmas› gereken sonuç,

yak›n gelecekte CBS konusunda eğitilmiş personele duyu-

lan gereksinimin daha da artacağ› ve harita sektörünün ger-

çekleştirmesi gereken işlere diğer disiplinlerin de talip ola-

cağ›d›r. Sektör içerisinde CBS uygulamalar›nda görev ala-

cak nitelikte teknik eleman ve yönetici yetiştirecek kurum-

lar yarat›lmazsa, yasal tan›mlamalar yap›lmazsa, ulusal
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standartlar ortaya konulmazsa; yak›n gelecekte CBS paza-

r›nda farkl› meslek disiplinlerine düşen paya göre ancak çok

küçük oranlarla yetinilmek  zorunda kal›nacağ› aç›kt›r. Ha-

rita sektörünün CBS pazar pay›ndan günümüzde ve ileride

büyük pay almas› için, öncelikle CBS uygulamalar› için ve-

ri toplama, dokümantasyonunu ç›karma, veri organizasyonu

yapma işlerine yönelik standartlar› ortaya koymas› gerek-

mektedir. İkincil olarak da CBS uzman› kavram›n›n ne ol-

duğu, neleri bilmesi gerektiği ve bu unvan›n kimlere, kim-

ler taraf›ndan verileceğinin yasal altyap›s› haz›rlanarak be-

lirlenmelidir. Orta ve büyük ölçekli CBS projelerinde CBS

dan›şmanl›ğ› müessesesi yerleştirilmelidir. Dünya Bankas›

desteği ile yürütülen projelerde olduğu gibi ulusal, yerel ve

özel amaçl› ve ulusal kaynakl› CBS proje ihalelerinde CBS

dan›şmanl›ğ› kavram› aranmal›d›r. CBS konusunda uzman

personelin az olmas›, ulusal CBS sektörünün en önemli so-

runlar›n›n baş›nda gelmektedir. Harita sektörü, CBS paza-

r›ndaki kazanç pay›n› artt›rmak istiyorsa disiplin ay›rt etme-

den geniş bir ufukta birçok sektörle CBS uygulamalar› işle-

rine talip olmal› ve bu projelerde çal›şacak CBS uzmanlar›-

n› ivedilikle yetiştirmelidir. HKMO ile üniversitelerin Je-

odezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümleri bu konular-

da birlikte ve ayr›ca uluslararas› işbirlikleri de kurarak ça-

l›şmal›d›r. Sektöre CBS projeleri konusunda vizyon kazan-

d›racak çal›şmalar yap›lmal›d›r.

• Çok kat›l›ml› projelerde her bir kat›l›mc›, disiplin ama-

c›na bağl› olarak farkl› jeodezik doğruluklarda, farkl› ölçek-

lerde, farkl› projeksiyon ve belki de datumda geometrik ve-

rilere gereksinim duyacakt›r. Dolay›s›yla ülkeyi tamam›yla

kaplayan yüksek çözünürlükte dijital temel haritalar üretil-

meli ve kat›l›mc› ya da kurumlar›n beklentilerine göre bu

haritalardaki detaylar düzenlenmelidir. Türkiye’de CBS

projelerine altl›k oluşturan say›sal  mekansal verileri kulla-

n›c›lar›n hizmetine sunan firmalar az olduğundan, ulusal

bazda say›sal  veri taban› haz›rlayan ve sorumlu olan bir ku-

rumun kurulmas› gerekmektedir. Sistemde ya da bu temel

dijital haritada, kadastro verisi mutlaka bulunmal›d›r ve ve-

riler kadastro yani hukuk ile ilişkilendirilmelidir. Meta veri

kavram›, yani verinin kim taraf›ndan hangi kalitede üretildi-

ği bilgisine ait veri, çok kat›l›ml› projelerde daha büyük bir

önem kazanmaktad›r. Verilerin ve eldeki verilere dayan›la-

rak üretilen ürünlerin kontrolü, kalitesi ve standartlar› hak-

k›nda ayn› türden standart şekle getirilmiş işler yap›lmal›d›r.

Küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde di-

ğer ülkelerle aram›zdaki uçurum her geçen gün büyümekte-

dir. Harita sektörüne yönelik h›zla gelişen teknoloji, e-yak-

laş›mlar, değişen ürün profilleri CBS projelerine yönelik

politikalar› uzun ve k›sa dönem planlar olarak oluşturmay›

zorunlu k›lmaktad›r. CBS olgusu, yerin geometrik yap›s›n-

dan ve bu geometrik yap›ya dayal› hukuk ilişkisinden ba-

ğ›ms›z ele al›namayacağ›ndan, harita sektörü bu olgu içeri-

sinde her zaman yerini koruyacakt›r. 

Harita sektörünün içerisinde bulunduğu düşük iş hacmi-

nin ve uygulama alanlar›n›n genişletilmesi, sektöre yeni

perspektifler kazand›r›lmas›n›n yolu CBS projelerinden

geçmektedir. Örneğin Orta Avrupa ülkelerindeki CBS paza-

r›n›n, yüzlerce şirketin binlerce çal›şan› ile milyar dolara

yaklaşan pazar pay›na ve y›ll›k %15’lik büyümeye sahip ol-

duğu unutulmamal›d›r (F&S 1998). 

CBS yaklaş›m› makro politika üretmeyi gerektirmekte-

dir. Ülkede uygulamas› gerçekleştirilen her bir CBS projesi

bu makro politika sonucunda üretilen, uluslararas› entegras-
yonu olan ulusal bir plan›n parças› olmad›ğ› sürece pilot
proje olman›n ötesine geçemez. O halde tüm CBS projele-
rinin, ulusal plan›n parças› olarak üretilmesine olanak sağ-
layacak, hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin vakit kay-
betmeksizin yap›lmas› gerekmektedir (AKSOY 2003). Bu
konuda boşa geçirilecek her bir an›n doğrudan ya da dolay-
l› olarak doğuracağ› ekonomik ve yap›sal kay›plar›n h›zl›
değişen dünya konjonktüründe bizlere çok uzak değil, k›sa
zamanda geri döneceği her an hat›rlanmal›d›r. Unutulma-
mal›d›r ki, geleceğin uygar toplumlar› kendisine ve çevresi-
ne ait bilgiyi en iyi yöneten ve kullanan toplumlar olacakt›r.
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