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1 TRKBİS veri temaları 

 

Türkiye’deki TUCBS eylem planları, INSPIRE temaları ve diğer ülkelerdeki girişimlerde 

belirlenen ulusal veri temaları, TRKBİS analiz çalışmalarıyla bütünleşik olarak 

değerlendirilerek TRKBİS temel veri temaları belirlenmiştir. 

 

Böylelikle temel altlık olarak kullanabilecek, standart kaynak sağlayacak ve  CBS 

uygulamaları arasındaki ilişkiyi sağlayacak öncelikteki TRKBİS temel veri temaları; Adres, 

Arazi Kullanım, Arazi Örtüsü, Bina, Bitki Örtüsü, Jeodezik Altyapı, Kamusal Hizmet 

Servisleri, Kent Mobilyaları, Su Kütlesi ve Ulaşım olarak belirlenmiştir. 

 

İlerleyen süreçte, TRKBİS veri temaları yanına sektörel bazda daha detaylı tematik veri 

temaları eklenebilecektir. 
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2 Temalar 

2.1 TRKBİS.AD Adres Veri Teması 

Adres teması; herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi 

açısından tanımlanmasıdır. Adres, coğrafi yer isimlerini de içermektedir. Adres,  posta 

kodu, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak 

isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 

Adres bileşenleri yerel düzeyde yapılan numarataj çalışmaları ile üretilmektedir.  

2.1.1 Kapsam 

2.1.1.1 Mevcut durum 

Adres Veri Teması birçok veriyle ilişki içinde olup, konumsal tanımlamaların temelini 

oluşturan önemli bir detaydır. Dünyada adres standartları konusunda farklı yaklaşımlar 

söz konusudur.   Avrupa’da ise INSPIRE, tüm Avrupa adres tanımlamalarını inceleyip, 

ortak bir adres veri modeli oluşturmaya çalışmış; adres bileşenlerini ve diğer adres 

detay tiplerini kullanarak tüm ülkelere uyumlu bir adres tanımlaması geliştirmeye 

çalışmıştır. INSPIRE adres standartlarını geliştirirken ISO/TC211 standartlarından 

faydalanarak ve nesneye yönelik veri modellemesini kullanarak, tüm Avrupa için ortak 

bir standart geliştirmeye çalışmıştır. INSPIRE adres veri temasında kullanılan detay 

tiplerinden olan konumlandırıcı ile adres verisinin karşılık geldiği coğrafi konumu bir 

nokta ile ifade edebilmek mümkün hale getirilmiştir. 

Ülkemizde ise, TÜİK tarafından yapılan çalışmada belediyelerin çoğunun Numarataj 

Birimi’ne sahip olmadığı, Numarataj Birimi’ne sahip olan belediyelerin ise numarataj 

bilgilerini güncel tutumadığı ya da numarataj bilgilerini klasik yöntemlerle arşivlediği 

tespit edilmiştir.  

25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile, gündeme alınan 

Numaralama ve Ulusal Adres Veritabanı Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2006b), adres 

bilgilerinin oluşturulması, veritabanlarında kaydedilmesi ve MERNİS nüfus kayıtları ile 

adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini amaçlamıştır. Bu yaklaşımla, yerleşim yerlerine 

göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu ve nüfus hizmetlerinin izlenebildiği bir 
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kayıt sistemine ihtiyaç vardır. Kavram karmaşası ve bilgi teknolojilerinin kullanımı 

açısından eksik kaldığı noktalar gözlemlense de Adres Bilgi Sistemi ile ilgili önemli bir 

fırsat olarak düşünülebilir.  

13.01.2011 tarih ve 27462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 yılı yatırım 

programında “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat 

İzinleri Projesi (MAKS)” olarak yer alan projede; Adres Kayıt Sisteminde metinsel 

nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşan 

altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. 

Ülke genelinde uygulanacak adres standardının belirlendiği “Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış ve 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye 

adı; mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme 

evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı 

numarası, posta kodu bileşenlerinden oluşturulmuştur. Bütün bu adres bileşenlerinin 

kullanılması yerine, en az sayıda bileşenle standart adres formatının oluşturulması 

bağlamında, il, ilçe adı, dış kapı numarası, CSBM ve posta kodu bileşenlerinin her adreste 

bulunması zorunlu kılınmıştır. Diğer bileşenlerin kullanımı, adresin bulunduğu yerin 

idari ve mahalli durumuna göre üç farklı yapıda düzenlenmiştir. 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Adres Veri Teması’ nın, 6 farklı iş grubunda, 52 farklı işte 

kullanıldığı belirlenmiştir. Adres bilgilerinin 15 farklı veri katmanı ile tanımlandığı 

görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 8‘i kullanılan 7’si üretilen olarak 

tanımlanmıştır. 

2.1.1.2 İçerik  

Adres bilgisi kamuya yönelik birçok işlevde temel bilgi olarak kullanılan en küçük 

coğrafi konum belirleyicidir.  Acil durum uygulamalarından ulaşım güzergahlarının 

belirlenmesine, altyapı uygulamalarından eğitim faaliyetlerine kadar bir çok alanda 

yaygın olarak kullanılmaktadır.   

Yerel yönetimler tarafından numarataj çalışmaları kapsamında üretilen dış kapı, nokta 

geometride temsil edilmektedir.  
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Ulusal adres veri tabanında tanımlanan adres bilgisinin; idari birim, cadde, sokak, 

bulvar, mahalle(CSBM), kapı no ve posta kodu gibi birlikte çalışabilirliğini sağlayacak 

adres bileşenleri ile ifade edilmesi esas alınmaktadır. Ulusal Adres veritabanında 

tanımlanan adres kodu ve adres bilgi sistemi çalışmalarıyla  oluşturulan dış kapı 

numarası kullanılarak  TRKBİS.AD ile dış kapı bazında eşleştirme yapılabilmektedir. 

Adres konumlayıcı kullanılarak, adres bilgisi diğer TRKBİS temalarındaki detay 

sınıflarıyla konumsal olarak referanslandırılabilir. 

2.1.2 Uygulama Alanları 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde, Adres Veri Temasının aşağıda tanımlanan işlerde 

kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

 Arıza Takip Sistemleri  

 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti  

 Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı  

 Aplikasyon 

 Atık Yönetimi 

 Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi  

 Çevre Kirliliği Yönetimi / Denetimi  

 Çevre Temizlik Vergisi  

 Doğalgaz Hizmetleri 

 Emlak Vergisi 

 İçmesuyu Hizmetleri 

 İfraz (Ayırma) İşlemi  

 İlan / Reklam Vergisi 

 İmar Durum Belgesi 

 İmar Planı 

 İmar Uygulaması 

 İnşaat İstikamet Rölövesi 

 İş Yeri Ruhsatı  
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 İtfaiye Hizmetleri 

 Kamu Envanter Yönetimi  

 Kamulaştırma 

 Kat İrtifakı 

 Kat Mülkiyeti 

 Kazı Ruhsatı 

 Kent Atlası  

 Kent Mobilyası Yönetimi 

 KUDEB 

 Levhalama İşleri 

 Mezarlık İşleri 

 Numarataj 

 Otopark Yönetimi  

 Pazar Yeri Takip Hizmetleri 

 Sosyal Hizmetler/ Yardımlaşma 

 Şikayet Yönetimi 

 Ulaşım Ağı 

 Ulaşım Planı 

 Veteriner Takip Hizmetleri 

 Yapı Denetimi 

 Yapı Ruhsatı 

 Yapı Kullanma İzni 

 Yıkım Ruhsatı 

 Yol Bakım Onarım Hizmetleri 

 Yola İhdas İşlemi 

2.1.3 TRKBİS.AD Uygulama Şeması 

Şekil 1’de Adres Veri Teması tüm detay tipleri ve ilişkileriyle birlikte gösterilmiştir. 

Burada ana tablo adres bileşenleridir. Adres bileşenlerinin tüm özellikleri miras 

(inheritance) yoluyla soyutidaribirim, csbm, kapı ve postakodu detay tiplerine 

taşınmıştır. Adres bileşenleri detay tipinde tanımlanan tüm özellikler ise, toplama 

(aggregation) yolu ile adres detay tipine taşınmıştır. Ayrıca adres detay tipi; dışkapı ve 
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bağımsızbölüm detay tipleri birbirinin devamı olduğundan (association) 

ilişkilendirilmiştir. Adreskonumlayıcı ile adresbileşenleri arasında da bir örnekleme 

ilişkisi olduğundan (association) ilişkilendirilmişlerdir. 

Detay tipleri arasında ilişkiler belirlenirken, bunların çeşitlilik (multiplicity) özellikleri 

de belirlenmiştir. Adres ile bağımsız bölüm arası çeşitlilik tanımından, bağımsız 

bölümün tanımlandığı zaman bunun mutlaka bir adresi olması gerektiği anlaşılır. Aynı 

şekilde adres ile adres bileşenleri arasındaki çeşitlilik tanımdaki (3) sayısında, en az 3 

adres bileşenin tanımlanması gerektiği sonucu çıkarılmaktadır. 
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Şekil 1 TRKBİS Adres Veri Teması 

 

 class AD

GenelTip

«featureType»

Adres

+ konum:  CografiKonum [1..*]

+ konumlayici:  AdresKonumlayici [1..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  Integer

«dataType»

CografiKonum

+ geometri:  GM_Point

+ kullanilanVeri:  AdresKonumlandirmaVerisi

+ varsayilanKonum:  Boolean [1..*]

+ yontem:  CharacterString

«dataType»

AdresKonumlayici

+ adi:  KonumlayiciAdi

+ tasarimci:  KonumlayiciTasarimci

«codeList»

AdresKonumlandirmaVerisi

+ disKapi

+ yolHatti

«featureType»

AdresBilesenleri

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

Csbm

+ csbmAdi:  CografiIsim [1..*]

+ sabitTanitimNumarasi:  CharacterString

+ turu:  CsbmTuru

«featureType»

Kapi

+ isim:  CografiIsim [0..*]

«codeList»

NumaratajTipi

+ bagimsizBolumAnaGiris

+ bagimsizBolumTaliGiris

+ binaAnaGiris

+ binaTaliGiris

+ diger

+ tahsisliArsaParsel

«featureType»

PostaKodu

+ isim:  CografiIsim [0..*]

+ postaKodu:  Integer [0..1]

«codeList»

CsbmTuru

+ bulvar

+ cadde

+ meydan

+ sokak

«featureType»

DisKapi

+ eskiKapiNo:  Integer

+ geometri:  GM_Point

+ kapiNo:  CharacterString

+ kapiTuru:  NumaratajTipi

+ uavtNo:  Integer

+ yerlesimAcisi:  Decimal

«featureType»

BagimsizBolum

+ bagimsizBolumNo:  CharacterString

+ katNo:  CharacterString

«dataType»

KonumlayiciTasarimci

+ tasarimci:  CharacterString

+ tipi:  KonumlayiciTasarimciTipDegeri

«dataType»

KonumlayiciAdi

+ adi:  CografiIsim [1..*]

+ tipi:  KonumlayiciAdiTipDegeri

«codeList»

KonumlayiciTasarimciTipDegeri

+ adresKoseNoktasiBelirleyici

+ binaBelirleyici

+ girisKapisiBelirleyici

+ katBelirleyici

«codeList»

KonumlayiciAdiTipDegeri

+ binaAdi

+ tanimlayiciBelirleyici

+ siteAdi

«FeatureType»

IsimlendirilmisYerler

+ azDetayliGoruntuleme:  MD_Resolution [0..1]

+ detayliGoruntuleme:  MD_Resolution [0..1]

+ geometri:  GM_Object

+ il iskil iKonumsalNesne:  NesneTanimlayici [0..*]

+ isim:  CografiIsim

+ tip:  Isimlendiri lmisYerTipDegeri [1..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«dataType»

CografiIsim

+ isimDurumu:  IsimDurumDegeri

+ IsimKaynagi:  CharacterString

+ metin:  YazimKurali [1..*]

+ yerelIsim:  CharacterString

+ yerli l ik:  Yerli l ikTipi

«dataType»

YazimKurali

+ semboloji:  CharacterString

+ yazi:  CharacterString

«codeList»

IsimDurumDegeri

+ digerIsimler

+ resmiIsim

+ tarihiIsim

+ standartIsimler

«codeList»

IsimlendirilmisYerTipDegeri

+ araziOrtusu

+ bina

+ diger

+ hidrografya

+ idariBirim

+ korumaAlanlari

+ ulasim

+ topografya

«codeList»

YerlilikTipi

+ genel

+ yoresel

AdresBilesenleri

«featureType»

ID::SoyutIdariBirim

+ duzeyKodu:  IdariHiyerarsiDuzeyKodu

+ geometri:  GM_MultiSurface

+ isim:  CografiIsim [1..*]

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ yetki:  IdariMerkez

+ekAdres 0..1

+konumlayici

0..1

+bilesen

0..1

+bilesen 3..*

+kisim

1..*
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Adres (AD) detay grubu ile Bina, Parsel ve Ulaşım arasında güçlü ilişkiler mevcuttur 

(Şekil 2). Burada kapı no, bina ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkide anlatılmak istenen bir 

binanın birden fazla dış kapısı olabileceği ve birden fazla adrese sahip olabileceğidir. 

Aynı şekilde bir parselde birden fazla dış kapı olabileceği de parsel ile kapıno arasındaki 

ilişkide belirtilmiştir. 

Parsel ile bina arasındaki ilişkide ise, “bir parsel üstünde hiç bina olmayabilir veya bir ve 

daha fazla sayıda bina olabilir fakat bir bina varsa mutlaka bir parsel vardır” şeklinde 

özetlenebilecek yapı anlatılmaya çalışılmıştır. 

• TRKBİS.BI temasında, binanın mutlaka en az bir tane iç kapı ve dış kapı numarası 

bulunmalıdır. 

• TRKBİS.UL temasında tanımlanan yol bilgisi CSBM ile ilişkilendirilebilir. 

• Adres konumlayıcı kullanılarak, farklı düzeylerde TRKBİS.BI’daki bina detay 

sınıfıyla ilişkili olarak adres konumlandırılabilir. 
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Şekil 2 TRKBİS Adres Çapraz İlişki 

 

 

  

 class Adres Capraz Iliski

GenelTip

«featureType»

Adres

+ konum:  CografiKonum [1..*]

+ konumlayici:  AdresKonumlayici [1..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  Integer

«featureType»

DisKapi

+ eskiKapiNo:  Integer

+ geometri:  GM_Point

+ kapiNo:  CharacterString

+ kapiTuru:  NumaratajTipi

+ uavtNo:  Integer

+ yerlesimAcisi:  Decimal

«featureType»

AdresBilesenleri

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

Csbm

+ csbmAdi:  CografiIsim [1..*]

+ sabitTanitimNumarasi:  CharacterString

+ turu:  CsbmTuru

«featureType»

Kapi

+ isim:  CografiIsim [0..*]

OzetBina

TK_KonumsalBirim

«featureType»

BI::Bina

«featureType»

Karayolu::YolTanitimi

+ Isim:  CharacterString

UlasimHatti

«featureType»

Karayolu::YolHatti

+ ulusalYolKodu:  UlusalYolKoduTipi

+hat 1..*

+tanitim 0..2

+tanitim 1

+csbm 1..*

+ekAdres 0..1

+bilesen 0..1

+bilesen

3..*

+bina 1

+disKapi 1..*
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2.2 TRKBİS.AK Arazi Kulanım Veri Teması 

Arazi kullanım teması, arazinin kullanımını ve fonksiyonunu tanımlar. Tarım ve erozyon 

gibi afet konuları haricinde daha güzel kentler için de öncelikli bir temadır. Konut, 

Sanayi, Meydan, Park, Mezarlık gibi fonksiyon tipleri bahsi geçen kullanımlara örnek 

teşkil etmektedir. 

2.2.1 Kapsam 

2.2.1.1 Mevcut durum 

Arazi Kullanım teması, diğer temalar ile ilişkileri haricinde kullanım fonksiyonlarını da 

belirttiği için önemli bir veri temasıdır. Dünyada arazi kullanımı ile ilgili standartlara 

bakıldığında INSPIRE ‘in Land Use veri teması örnek verilebileceği gibi bu rapora ve veri 

teması modeline de altlık teşkil etmiştir. 

INSPIRE bu veri temasını iki ana kategoride incelemiştir. Bunlar; 

1. Mevcut Durumdaki Kullanımlar 

2. Planlanan Kullanımlar 

İlk kategori, arazi kullanımını bilgilerinin toplandığı an itibarı ile mevcuttaki 

durumlarını ifade ederken, ikinci kategoride, mekansal planlama yöntemleri ile ileriye 

dönük olarak öngörülen/tasarlanılan durumlarını ifade etmektedir. 
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Şekil 3 INSPIRE'e göre arazi kullanımlarının gösterimi 

2.2.2 İçerik 

Arazi ve toprak yönetimi ülke değerleri, planlaması ve kalkınması için büyük önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Arazi Kullanım veri teması, kullanımda olan 

olmayan her toprak parçası için kullanım tipi, fonksiyon tipi, sınıf tipi değeri 

tanımlamaktadır. Bu şekilde arazi yönetimi için altlık oluşturmaktadır. 

Bütünleşik anlamda arazi yönetimi amaçlanmıştır. Diğer temalar ile olan ilişkileri 

dışında stratejik anlamda da planlama için altlık teşkil etmektedir. 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Arazi Kullanım Veri Teması ’nın, 4 farklı iş grubunda, 15 

farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Adres bilgilerinin 13 farklı veri katmanı ile 

tanımlandığı görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 10‘u kullanılan 5’i üretilen olarak 

tanımlanmıştır. 
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2.2.3 Uygulama Alanları 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde, Arazi Kullanım Veri Temasının aşağıda tanımlanan 

işlerde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti 

 Ambalaj Atıkları Yönetimi 

 Atık Yönetimi (Atık Pil) 

 Bitkisel  Atık Yönetimi 

 Katı Atık Yönetimi 

 Moloz/Hafriyat İşleri Yönetimi 

 İmar Planı 

 İş Yeri Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsat Verilmesi) 

 İtfaiye Hizmetleri 

 KUDEB 

 Nazım İmar Planı 

 Peyzaj Düzenleme 

 Ulaşım Planı 

 Uygulama İmar Planı 

 Zabıta Hizmetleri 

2.2.4 TRKBİS.AK Uygulama Şeması 

Arazi Kullanımı için detay sınıfı geometrisi olarak bir ISO 19107 standardı olan 

GM_MultiSurface olarak tanımlanmıştır. Detay sınıfında tanımlanan kbsNo, tabloları 

birbirine bağlamak için tanımlanan bir nesne tanımlayıcısı olarak belirlenmiştir. Diğer 

temalarda olduğu gibi versiyonBaslangicTarihi, versiyonBitisTarihi ve versiyonNo 

zamansal olarak verileri saklamak için tanımlanan öznitelikler olarak belirlenmiştir. 

Arazi Kullanım Sınıf Tipi, Arazi Kullanım Fonksiyon Tipi ve Arazi Kullanım Tipi sınıfları, 

codelist olarak uygulama şemasında tanımlanmış ilgili öznitelik bilgileri eklenmiştir.
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Şekil 4 TRKBİS Arazi Kullanım Veri Teması 



Arazi Kullanım Veri Temasının, TRKBİS.UL Ulaşım Veri Teması, TRKBİS.BO Bitki 

Örtüsü Veri Teması, TRKBİS.SK Su Kütlesi Veri Teması ve TRKBİS.AO Arazi 

Örtüsü Veri Teması ile ilişkileri mevcuttur. Bu ilişkiler sayesinde arazi kullanım 

verisinin diğer temalar ile bütünleşik yönetimi planlanmıştır. 

2.3 TRKBİS.AO Arazi Örtüsü Veri Teması 

Arazi Örtüsü veri teması; yapılaşmış alanlar, tarımsal alanlar, ormanlar ve yarı 

doğal alanlar, sulak ve ıslak alanlar ve su kütlelerinin oluşturduğu yer yüzeyinin 

fiziksel ve biyolojik örtüsüdür.  

2.3.1 Kapsamı 

2.3.1.1 Mevcut Durum 

Ülkemizde arazi örtüsü verisinin yönetimi konusunda hali hazırda kabul edilmiş 

resmi bir veri standardı bulunmamaktadır. Kurumlar kendi standartlarını 

belirlemiş olup bunun yanı sıra bazı kurumlar uluslararası kabul edilmiş olan 

standartları da kullanmaktadır.  

Arazi Örtüsü Veri Teması geliştirilme aşamasında TRKBİS projesi kapsamında 

yapılan analizler,paydaş görüşmeleri ve çalıştay değerlendirmeleri ışığında 

uluslararası coğrafi veri modeller incelenmiştir. INSPIRE direktifi, Avrupa Birliği 

ülkeleri arasındaki konumsal veri altyapısını oluşturmayı amaçlar. Direktif, 

teknik uygulama kuralları ile belirlenmiş temel bileşenleri ile çevresel 

uygulamalar için gereken 34 mekansal veri temasını kapsamaktadır. Avrupa 

Parlamentosunun 2007/2/EC direktifi ve INSPIRE (14 Mart 2007 Konseyi) 

Avrupa Birliği içerisinde Mekansal Bilgi ile ilgili bir altyapı kurulması için genel 

kuralları belirlemektedir. Bu kapsamda 2007 yılından itibaren arazi örtüsü 

verilerinin yönetimine yönelik olarak Data Specification on Land Cover adı 

altında tema geliştirmektedir. Günümüzde bu veri temasının 2.0 nolu sürümü 

yayımlanmış bulunmaktadır.  

AB Çevre Genel Müdürlüğü’nün Avrupa’daki 37 ülkeyle birlikte CORINE 

(Coordination of Information on the Environment) yapısına göre kurduğu 

Avrupa arazi örtüsü veritabanı ve INSPIRE kapsamında belirlenen arazi örtüsü 
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sınıfları temel alınarak, homojen yapıda alt detay gruplarına ayrılacak ve detay 

kodlaması ile tüm ülkede kabul edilebilir alan geometride ki arazi örtüsü sınıfı 

olarak belirlenecektir (Aydınoğlu, 2009). 

Avrupa Birliği Komisyonu (CEC) tarafından Çevre Bilgi Düzeni (CORINE-

Coordination of Information on the Environment) arazi örtüsü programı 

başlatılmıştır. CORINE programı, 1985 yılından 1990 yılına kadar Avrupa 

Komisyonu tarafından yürütülmüş, terminolojisi ve metodolojisi geliştirilmiştir. 

1991 yılı itibariyle 13 ülkede CORINE veritabanları oluşturulmuştur. Arazi 

örtüsü ile ilgili bilgilerin kapsamı sadece kırsal ve kentsel gelişmeler, ana altyapı 

projeleri vb. çalışmalarla etkilenen küçük alanlar için söz konusu iken, CORINE 

arazi örtüsü programı ile Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde çevre bilgilerinin 

toplanması, geliştirilmesi ve politikaların oluşturulması boyutuna ulaşmıştır. 

INSPIRE projesi kapsamındaki Veri Standartları Teknik Raporu’na (INSPIRE DT-

1, 2007) göre Arazi Örtüsü veri standardı olarak CORINE sınıflandırmasının 

temel alınması öngörülmüştür. 

CORINE Arazi Örtüsü sınıflaması, üç seviyeli bir hiyerarşik temel üzerine 

kurulmuştur. Her bir seviyesi, bir bireysel ölçeğe karşılık gelmektedir. Seviye III, 

44 kategoride 1/100.000’de bilgi toplamaktadır. Seviye II, 1/500.000 ve Seviye I, 

1/1.000.000 ölçeklerine karşılık gelmektedir. Seviye I, dünya ölçeği üzerine 

temel isabetli gözlenebilir toprak örtüsünün kategorilerine karşılık gelmektedir. 

Seviye I ve II, bütünleme seviyeleridir. 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Arazi Örtüsü Veri Teması’nın, 6 farklı iş 

grubunda, 46 farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Arazi Örtüsü bilgilerinin 19 

farklı veri katmanı ile tanımlandığı görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 

10‘u kullanılan 9’u üretilen olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de kullanılacak arazi örtüsü veri grubunun anlamlı ve tüm Türkiye’de 

uygulanabilecek nitelikte üretilmesi gerekmektedir. Tüm Avrupa’da kabul edilen 

ve Türkiye’de de çevresel tabanlı CBS çalışmalarında temel alınan CORINE 

veritabanı standartları kullanılarak, Türkiye’de yerelde tanımlanarak ulusal 
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düzeye kadar anlamlı ifade edilebilecek Arazi Örtüsü veri modeli üretilmeli ve 

sözlükleriyle anlamlı olarak tanımlanmalıdır. 

2.3.1.2 İçerik 

Arazi örtüsü verisi yer yüzeyinin sahip olduğu biyo-fiziksel karakteristikleri ile 

açıklanmasına olanak sağlar. Veri teması olarak yapılaşmış alanlar, tarımsal 

alanlar, ormanlar ve yarı doğal alanlar, sulak ve ıslak alanlar ve su kütlelerinin 

oluşturduğu yer yüzeyinin fiziksel ve biyolojik örtüsünü oluşturan nesneleri 

kapsamaktadır. Günümüzde arazi örtüsü verileri, farklı kullanıcı sınıfları 

tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.  

2.3.2 Uygulama Alanları 

Arazi Örtüsü Veri Teması kapsamında Türkiye’de çevre ve ormancılık 

uygulamaları kapsamındaki çalışmalar temel alınacaktır. Bu kapsamda Arazi 

Örtüsü veri temasının kullanım alanları; 

 Adrese Dayalı NüfusKayıt Sistemi (UAVT) 

 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti 

 Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı  

 Aplikasyon 

 Arıza Takip Sistemleri 

 Atık Yönetimi 

 Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi 

 ÇevreKirliliği Yönetimi / Denetimi (GürültüKirliliği) 

 Çevre Temizlik Vergisi 

 Doğalgaz Hizmetleri 

 Emlak Vergisi 

 İçmesuyu Hizmetleri 

 İfraz (Ayırma) İşlemi  

 İlan Reklam Vergisi 

 İmar Durum Belgesi 

 İmar Planı 

 İmar Uygulaması 
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 İş Yeri Ruhsatı 

 İtfaiye Hizmetleri 

 Kamu Envanter Yönetimi 

 Kamulaştırma 

 Kazı Ruhsatı 

 Kent Atlası 

 Kent Mobilyası Yönetimi 

 KUDEB 

 Levhalama İşleri 

 Mezarlık İşleri 

 Nazım İmar Planı 

 Numarataj 

 Otopark Yönetimi 

 Parselasyon 

 Pazar Yeri Takip Hizmetleri 

 Peyzaj Düzenleme 

 Sağlık Hizmetleri 

 Şikayet Yönetimi 

 Tevhid (Birleştirme İşlemi)  

 Ulaşım Ağı 

 Ulaşım Planı 

 Uygulama İmar Planı 

 Veteriner Takip Hizmetleri 

 Yapı Denetimi 

 Yapı Ruhsatı 

 Yol bakım onarım hizmetleri 

 Terk İşlemi 

 Yoldan ihdas İşlemi  

 Zabıta Hizmetleri 
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2.3.3 TRKBİS.AO Uygulama Şeması 

Arazi örtüsü verisi yer yüzeyinin sahip olduğu biyo-fiziksel karakteristikleri ile 

açıklanmasına olanak sağlar. Söz konusu yer yüzeyi peyzaj elamanları ile 

doludur. Bu elemanların birçoğu kendileri diğer INSPIRE temalarında ele alınan 

mekansal özelliklere sahiptir (örneğin binalar, yollar, ağaçlar, bitkiler, su 

kütleleri). Bir arazi birimi içindeki bu peyzaj elemanlarının fiziksel özellikleri söz 

konusu birimin arazi örtüsünü oluşturmak için birleşir (INSPIRE, 2011). 

INSPIRE Arazi Örtüsü şartnamesinde Arazi Örtüsü teması için, aşağıdaki terimler 

tanımlanmıştır: 

Sınıflandırma sistemi: 

Objelerin sınıflara atanması için sistem [ISO 19144-1]. 

Sınıflandırma, sınıflandırıcılar kullanarak gerçek dünya olgusunun 

(fenomeninin) bir soyut gösterimidir (yani arazideki durumu). Sınıflandırma 

sınıflar arasındaki ilişkileri, bu sınıfları ayırt etmek için kullanılan tanımlamaları 

ve sınıf isimlerini içeren sistematik bir çerçevedir. Bu nedenle sınıflandırma, 

objektif kritere dayalı olarak ve açık bir şekilde sınıf sınırlarının tanımlanmasını 

içermektedir. 

Ayrık Kapsama Alanı: 

Kendi domaininde herhangi bir mekansal objenin, zamansal objenin veya 

mekansal-zamansal objenin her bir direk pozisyonu için aynı öznitelik 

değerlerine döndüğü kapsama alanı [ISO 19123]. 

NOT: Ayrık kapsama alanının domaini sınırlı sayıda mekansal, zamansal veya 

mekansal-zamansal objeleri içerir.  

Değer çifti geometrisi: 

Mekansal obje, zamansal obje veya mekansal-zamansal obje ve özellik öznitelik 

değerleri kaydından oluşan sıralı çift [ISO 19123]. 

Arazi örtüsü nesnesi: 
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Arazi örtüsünün gözlemlendiği yerdeki mekansal obje (nokta veya poligon). 

Lejant: 

Spesifik bir alanda belirlenen haritalama ölçeğinde ve spesifik veri setinde 

sınıflandırma uygulaması [UNFAO LCCS 2:2005]. 

Lejant belirlenen haritalama ölçeği ve spesifik veri seti kullanarak spesifik bir 

alandaki sınıflandırma uygulamasıdır. Bu nedenle lejant sınıflandırmanın tüm 

olası sınıflarının sadece bir kısmını veya alt kümesini içerebilir. Lejant, ölçeğe 

bağımlı ve kaynağa bağımlı, olabilir [ISO 19144-1]. 

Durum: 

Belirli bir zamanda belirli bir noktada belirli bir poligonu ifade eder. 

Not: herhangi bir poligon daha sonra birden fazla sınıflandırma sınıfı tarafından 

desteklenebilir. Bu durumda her biri belirli bir zamanda belirli bir noktadaki 

spesifik bir gözleme karşılık gelir. 

Mozaik: 

Bir uzayın aynı boyutlara sahip birbirine komşu alt uzaylara bölünmesi [ISO 

19123]. 

2 boyutlu bir uzayda bir mozaik ilgilenen bölgeyi tamamen kapsayan üst üste 

binmeyen poligonlar kümesinden oluşur. 

Veri modelinin başlangıç noktası “gerçek dünya” ve yeryüzünün biyo-fiziksel 

yüzeyidir (Şekil 5). Bu yüzeyin ölçülmesi, haritalanması ve görüntülenmesi 

üreticiler tarafından organize edilir. Üreticiler modelin diğer yönleri (gerçek 

dünya, kullanıcılar, dokümantasyon ve veri) ile arasında bir bağlantı sağlar. 

Üreticiler tarafından üretilen arazi örtüsü verisi bir veya daha fazla arazi örtüsü 

kapsama alanından oluşur. Bir kapsama alanı poligonlardan ya da noktalardan 

oluşan basit bir geometridir. Kapsama alanı ve geometrisi değişmez. CORINE 

Arazi Örtüsü veri seti poligonlardan oluşan kapsama alanına bir örnek olarak 

gösterilebilir.  
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Şekil 5 Arazi Örtüsü Veri Modeli (INSPIRE, 2011) 

Arazi örtüsü kapsamında her bir geometrik özellik (bir nokta veya bir poligon) 

bir arazi örtüsü nesnesi olarak isimlendirilir. Bu nesne “ bir arazi örtüsü 

gözleminin geometrisidir” ve belirli bir gözlem tarihi (veya görüntü edinme 

tarihi) ile bağlantılıdır. Gözlemin kendisi bir arazi örtüsü sınıfı (land cover class) 

veya bir arazi örtüsü parametresidir (land cover parameter). Zamansallığı 

desteklemek amacıyla, birkaç gözlem (farklı tarihlerdeki) her bir arazi örtüsü 

objesi ile bağlantılı olabilir. Bu basit ancak oldukça çok yönlü bir veri yapısı 

yaygın arazi örtüsü veri setleri için bir çerçeve sağlar. 
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CORINE metodolojisine göre kabul edilen arazi örtüsü sınıfları ve sınıf değerleri 

örneği Tablo 1’de ifade edilmiştir. 

Tablo 1 Arazi Örtüsü Sınıfları Örneği 

 

 

Arazi Örtüsü (AO) biri temel şema olmak üzere nokta ve yüzey arazi örtüsü 

gösterimleri olmak üzere 3 uygulama şemasından oluşur. 

"Arazi Örtüsü Temel" ile "Arazi Örtüsü- Yüzeyler"  ve “Arazi Örtüsü – Nokta” 

eşleşmelidir. Arazi örtüsü veri temasını oluşturmak için kullanılan detay tipleri 

Şekil 6’de gösterildiği gibidir. 
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Şekil 6 TRKBİS Arazi Örtüsü Detay Tipleri 

 

Arazi örtüsü veri temasınıda oluşturulan tüm detay tipleri, detay tipleri arasında 

tanımlanan ilişkiler ve çokluk değerleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Arazi Örtüsü 

Teması için sunulacak özellik tipleri AraziÖrtüsüTemel’de (LandCoverBase) ad 

boşluğundaki ve AraziÖrtüsüYüzeyKapsamaAlanı’nda 

( LandCoverSurfaceCoverage) ad boşluğundaki AraziÖrtüsüObjesi 

(LandCoverObject) ve SınıflandırmaSistemidir (ClassificationSystem).  

AraziÖrtüsüObjesi (LandCoverObject) diğer bir özellik tipi AraziÖrtüsüSınıfı 

(LandCoverClass) ile ilşkilidir.  
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Şekil 7 TRKBİS Arazi Örtüsü Veri Teması 

2.3.3.1 Diğer Temalarla İlişkisi 

Arazi Örtüsü detay sınıfı; Su Kütlesi ve Ulaşım veri gruplarının güncellenmesinde 

ve Arazi Örtüsü detay sınıfının üretimi için en önemli veri kaynağıdır. Arazi 

Örtüsü detay sınıfının üretilmesinde ise SK ve UL veri setleri temel alınabilir. 

(Aydınoğlu, 2009). 

 class AO

KiyiTipDegeri

+ cakil

+ camur

+ iriCakil

+ kaya

+ kilToprak

+ kum

+ inceCakil

GenelTip

«featureType»

AraziOrtusuNesnesi

+ siniflandirmaDegeri:  AraziOrtusuSiniflari [1..*] {ordered}

+ siniflandirmaMozaigi:  AraziOrtusuMozaik

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«dataType»

AraziOrtusuSiniflari

+ deger:  SinifDegerleri

+ degerNo:  SinifDegerTanimlayici

+ gozlemTarihi:  Date

«dataType»

AraziOrtusuMozaik

+ gozlemTarihi:  Date

«dataType»

AraziOrtusuMozaikEleman

+ araziOrtusuKapsamaOrani:  Integer

+ deger:  SinifDegerleri

+ degerNo:  SinifDegerTanimlayici

«codeList»

SinifDegerleri

«dataType»

SiniflandirmaSistem

+ gomuluTanim:  LC_LandCoverClassificationSystem

+ kaynak:  CI_Citation

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

«featureType»

AraziOrtusuKapsam

+ kapsamaAdi:  CharacterString

+ metadata:  Any [0..*]

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

AyrikKapsamaAlani

+ alanUzantisi:  EX_Extent [1..*]

+ eleman:  GeometrikDegerTipleri [0..*] {ordered}

«dataType»

GeometrikDegerTipleri

+ deger:  Any

+ geometri:  Any

«codeList»

SinifDegerTanimlayici

«featureType»

AraziOrtusuYuzeyKapsami

«featureType»

AraziOrtusuNoktaKapsami

+siniflandirmaSistem 1

+siniflandirmaSistem

1

+mozaikEleman 1..*

+sistem 1..*
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2.4 TRKBİS.BI Bina Veri Teması 

Yapı, karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü 

inşaatı ve bunların ilave, degişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit 

olmayan tesislerdir. 

Bina ise; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine 

girebilecekleri ve insanların oturma çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya 

ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan 

sanayi, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış  yapılar olarak 

tanımlanmıştır. 

2.4.1 Kapsam 

2.4.1.1 Mevcut Durum 

Bina veri model grubu, yeryüzünde mülkiyet hakkına sahip en küçük homojen 

birim olan kadastro parselini ve ilişkili bina, bağımsız bölüm vb. bilgileri 

sağlayan coğrafi veri grubudur. Avrupa ve uluslararası ölçekte piyasaların ortak 

hareket edebilmesi, ülkeler arası taşınır ve taşınmaz malların değişiminin 

mümkün hale getirilmesi, gelişmiş ülkelerin öncelikli hedefleri arasındadır 

(Molen, 2002). ABS çalışması olarak kadastro verisinin ortak bir yapıda 

paylaşımı için, Avrupa Birliği Arazi Bilgi Sistemi (EULIS- The European Union 

Land Information System) projesi bu alanda ilk adım olarak kabul edilmektedir. 

Bu proje sekiz farklı arazi idare sistemindeki kayıtları tek portalda toplayarak 

kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır (Ploeger ve van Loenen, 

2005). OGC tarafından başlatılan Tapu ve Zilyetlik Özel Çalışma Grubu (Land 

Title and Tenure Special Interest Group), ABD Ulusal Bütünleşik Arazi Sistemi 

(US National Integrated Land System), AB’de Bilim ve Teknoloji Alanında 

İşbirliği (COST- Cooperation of Science and Technology) Araştırma Faaliyet 

Bildirgesi ve FIG tarafından yürütülen çalışmalar bunlardan bazılarıdır 

(Oosterom ve Lemmen, 2003). Bu bağlamda INSPIRE projesi kapsamında tüm 

Avrupa ülkelerinin üreteceği temel verilerden olan kadastro parseli ve bina 

coğrafi veri grupları için ortak standart geliştirilmektedir. 
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2.4.1.2 İçerik 

Ülkemizde bina verileri ile kadastro verileri birbirinden bağımsız olarak 

çalışmaktadır. Ancak kat irtifakı/mülkiyeti kurulmuş olan parsellerde bu ilişki 

parsel numarasından sağlanmaktadır. Ayrıca binanın sahip olduğu adres bilgisi 

de parselden bağımsızdır. TRKBİS kapsamında oluşturulan bina veri teması en 

temel anlamda gerekli olan bina özelliklerini içeren, kadastro ve adres veri 

temaları ile ilişkileri detaylı olarak tanımlanmış bir modeldir. Bir bina için 

tanımlanması gerekli görülen özniteliklerin tanımlandığı bu veri temasında, 

INSPIRE ve ISO standartları da sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bina veri 

teması için belirlenen detay tipleri OzetYapi, OzetBina, EkYapi, DigerYapi, 

GenişletilmişBina, YapiBelge, Bina, BinaBlok ve BinaBagımsızBolum olarak 

tanımlanmıştır. 

Bina veri model grubu, bina, bağımsız bölüm vb. bilgileri sağlayan coğrafi veri 

grubudur. Bina bilgisi ilgili alt blokları ile birlikte alan geometrisinde ifade 

edilmektedir. Farklı uygulamalarda ihtiyaç duyulan bina envanter bilgisini 

içermektedir. Bina veri teması, INSPIRE genişletilmiş 2B bina özelliklerini 

içermektedir. Yerel düzeydeki ihtiyaçları karşılayan ve CBS ortamında 3B veri 

temsilini sağlayan KBS’deki detay sınıfıyla ilişkilidir. 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Bina Veri Teması’ nın, 6 farklı iş grubunda, 44 

farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Adres bilgilerinin 22 farklı veri katmanı ile 

tanımlandığı görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 12‘si kullanılan 10’u 

üretilen olarak tanımlanmıştır. 

 

2.4.2 Uygulama Alanı 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde, Bina Veri Temasının aşağıda tanımlanan işlerde 

kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (UAVT) 
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 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti 

 Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı  

 Aplikasyon 

 Arıza Takip Sistemleri 

 Atık Yönetimi 

 Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi 

 Binalarda Enerji Verimliliği 

 ÇevreKirliliği Yönetimi / Denetimi (GürültüKirliliği) 

 Çevre Temizlik Vergisi 

 Doğalgaz Hizmetleri 

 Emlak Vergisi 

 Halihazır Harita Üretimi 

 İçmesuyu Hizmetleri 

 İfraz (Ayırma) İşlemi  

 İlan Reklam Vergisi 

 İmar Durum Belgesi 

 İmar Planı 

 İmar Uygulaması 

 İnşaat İstikamet Rölövesi  

 İş Yeri Ruhsatı 

 İtfaiye Hizmetleri 

 Kamu Envanter Yönetimi 

 Kamulaştırma 

 Kat İrtifakı 

 Kat Mülkiyeti 

 Kent Atlası 

 Numarataj 

 Otopark Yönetimi 

 Parselasyon 

 Peyzaj Düzenleme 

 Restorasyon Projesi Onayı 

 Şikayet Yönetimi 
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 Sosyal Hizmetler/ Yardımlaşma 

 TemelÜstü Ruhsatı  

 Tevhid (Birleştirme İşlemi)  

 Ulaşım Planı 

 Yapı Denetimi 

 YapıKullanma İzni 

 Yapı Ruhsatı 

 Yıkım Ruhsatı 

 Terk İşlemi 

 Yoldan ihdas İşlemi  

 Zabıta Hizmetleri 

 

2.4.3 TRKBİS.BI Uygulama Şeması 

TRKBİS Bina veri temasında tanımlanan detay tiplerinden en üst düzeyde 

bulunan OzetYapi, bir yapının tanımlanması gereken en temel özniteliklerini 

içeren bir detay tipidir. Burada tanımlanan kbsNo, tabloları birbirine bağlamak 

için tanımlanan bir nesne tanımlayıcısı olarak belirlenmiştir. Diğer temalarda 

olduğu gibi versiyonBaslangicTarihi, versiyonBitisTarihi ve versiyonNo 

zamansal olarak verileri saklamak için tanımlanan öznitelikler olarak 

belirlenmiştir. Yine insaatTarihi, yapiAdi ve yapiDurumu bu detay tipinde 

tanımlanan öncelikli öznitelikler olarak tanımlanmıştır. 

Bir diğer detay tipi olan OzetBina’da daha fazla bina ayrıntılarına girilmiş, 

binanın tanımlanması gerekli görülen diğer öznitelikleri tanımlanmıştır. 

DigerYapi detay türü ise, OzetBina kapsamında tanımlanmamış bina yapılarının 

tanımlandığı eklentiler (müştemilat) (binalar arasındaki köprüler gibi) bir detay 

tipi olarak tanımlanmıştır. Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis Eklenti 

Sosyal tesis, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya 

bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan 

yeri olarak ayrılabilir. DigerYapi detay türü ve OzetBina detay tiplerinin her 

ikiside OzetYapi detay türüne genelleştirme ilişkisi ile taşınmışlardır. 
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Bina detay tipi ise, adres veri temasında tanımlanmış Bina detay tipini ifade 

etmektedir. BinaBlok binanın diğer detay tipelerinde tanımlanmamış diğer alt 

bölümlerini, BinaBagimsizBolum detay tipi ise, binanin tümünü veya bir 

bölümünü diğer detay tiplerinden farklı olarak idari açıdan anlatan detay tipidir. 

Burada daire, kiler, garaj tanımlanabilecek özellikler olarak örneklendirilebilir. 

Birçok veri tipi ve kod listeleri ile zenginleştirilmiş Bina veri teması Şekil 8’de 

görülmekte, Şekil 9’de ise, OzetYapi ve OzetBina detay tiplerinin öznitelikleri 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 8 TRKBİS Bina Detay Tipleri 
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Şekil 9 TRKBİS Bina Detay Tipleri 

 

Şekil 10’te TRKBİS için tasarlanan Bina veri temasında tanımlanan tüm detay 

tipleri, veri tipleri, kod listeleri ve bunların ilşkileri gösterilmiştir. Bu veri 

temasında en temel tablo OzetYapi olarak tasarlanmıştır. OzetBina, Bina, 

DigerYapi ve bina blok detay tipleri OzetYapi detay tipine genelleştirme yoluyla 

taşınmışlardı. Yani bu OzetYapi, detay tipinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Bina 

ve BinaBlok detay tipleri ayrıca OzetBina detay tipine genelleştirme yoluyla 

taşınmıştır. BinaBagimsizBolum ise diğer detay tiplerinden ayrı bir yapıda 

tasarlanmıştır. Bu yüzden kbsNo özelliği diğer tablolarla bağlantı sağlayabilmek 

için bu detay tipinde tekrar kullanılmıştır. Bina ve BinaBlok detay tipleri ile 

 class Bina

«FeatureType»

OzetYapi

+ insaatTarihi:  DateTime [0..1]

+ kullanimDurumu:  KullanimDurumDegeri

+ ortometrikYukseklik:  Length [0..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  CharacterString

+ yapiAdi:  CografiIsim [0..*]

+ yapiDurumu:  YapiDurumDegeri

+ yukseklik:  BinaYukseklik [0..*]

 class BI

«featureType»

OzetBina

+ alan:  BinaAlani [0..*]

+ bagimsizBolumSayisi:  Integer [1..*]

+ cati:  CatiTuru [0..*]

+ catiMalzemesi:  CatiMalzemesiTuru [0..*]

+ cepheMalzemesi:  CepheMalzemesiTuru [0..*]

+ deprem:  DepremKatsayisi

+ dokuman:  DokumanOzellik [0..*]

+ donati:  DonatiTipi

+ enerjiVerimlil igi:  EnerjiVerimlil igiDegeri [0..1]

+ geometri:  BinaGeometri [1..*]

+ isitmaSistem:  IsitmaSistemTipi

+ isitmaYakit:  IsitmaYakitTipi

+ tasiyiciSistem:  TasiyiciSistemTipi

+ temel:  TemelTipi

+ tesisat:  TesisatTipi

+ yapiMalzemesi:  YapiMalzemesiTuru

+ zeminAltiKatSayisi:  Integer

+ zeminSinif:  ZeminSinifTipi

+ zeminUstuKatSayisi:  Integer
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BinaBagimsizBolum arasında ilişki kurulmuştur. Bir binanın veya bina bloğunun 

bir veya birden fazla bağımsız bölümü olduğu bu ilişkiyle ve çokluk (multiplicity) 

özelliği ile tanımlanmıştır. Ayrıca Bina ve BinaBlok arasında güçlü toplama 

(aggregation) ilişkisi tanımlanmıştır. Eğer Bina detay tipi tanımlanmamışsa, 

BinaBlok detay tipinin de tanımlanmaması gerektiği bu ilişkinin belirtmeye 

çalıştığı bir durumdur.  
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Şekil 10 TRKBİS Bina Veri Teması 

 class Bina

GenelTip

«FeatureType»

Bina

«FeatureType»

OzetBina

+ alan:  BinaAlani [0..*]

+ bagimsizBolumSayisi:  Integer [1..*]

+ cati:  CatiTuru [0..*]

+ deprem:  DepremKatsayisi [0..1]

+ catiMalzemesi:  CatiMalzemesiTuru [0..*]

+ cepheMalzemesi:  CepheMalzemesiTuru [0..*]

+ donati:  DonatiTipi

+ enerjiVerimlil igi:  EnerjiVerimlil igiDegeri [0..1]

+ isitmaYakit:  IsitmaYakitTipi

+ geometri:  BinaGeometri [1..*]

+ isitmaSistem:  IsitmaSistemTipi

+ zeminAltiKatSayisi:  Integer

+ zeminUstuKatSayisi:  Integer

+ tasiyiciSistem:  TasiyiciSistemTipi

+ temel:  TemelTipi

+ tesisat:  TesisatTipi

+ yapiMalzemesi:  YapiMalzemesiTuru

+ zeminSinif:  ZeminSinifTipi

+ bagimsizBolum:  BagimsizBolumTurleri

«codeList»

KullanimDurumDegeri

+ 1_1_abide

+ 1_2_mesken

+ 1_3_depolu

+ 1_4_dubleks

+ 1_5_resmi

+ 1_9_tarihiHarabe

+ 1_10_tripleks

+ 1_11_sundurma

+ 1_konut

+ 2_1_anaokulu

+ 2_2_ilkokul

+ 2_3_ilkögretim

+ 2_4_kres

+ 2_5_lise

+ 2_6_ortaOkul

+ 2_7_ogrenciYurdu

+ 2_8_universite

+ 2_9_yuksekOkul

+ 2_10_egitimTesisi

+ 2_11_dersane

+ 2_egitim

+ 3_1_degirmen

+ 3_2_fabrika

+ 3_3_imalathane

+ 3_4_rafineri

+ 3_8_akaryakitDepolamaTesisi

+ 3_endustri

+ 4_kamu

+ 6_1_camiMescit

+ 6_2_havra

+ 6_3_kilise

+ 6_4_turbe

+ 6_dini

+ 7_1_basketbolSahasi

+ 7_11_sporKompleksi

+ 7_12_tenisKortu

+ 7_13_voleybolSahasi

+ 7_16_digerKapaliSporAlanlari

+ 7_2_buzPateni

+ 7_5_buzPateniSahasi

+ 7_9_kapaliSporSalonu

+ 7_spor

+ 8_1_sera

+ 8_2_tahilSilosu

+ 8_3_agil

+ 8_tarim

+ 9_askeri

+ 10_ticari

«FeatureType»

EkYapi

+ ekYapi:  EkYapiTuru

+ geometri:  GM_Primitive

«codeList»

EkYapiTuru

+ disEtkenKoruma

+ enerji

+ i letisim

+ sanatEseri

+ sundurma

+ ulasimKoprusu

+ konteyner

«codeList»

Enerj iVerimlilikDegeri

+ A

+ B

+ C

+ D

+ E

+ F

+ G

«codeList»

CepheMalzemesiTuru

+ ahsap

+ cam

+ diger

+ komposit

+ metal

+ pvc

+ seramik

+ sivaliBoya

+ sivasizBoya

+ sivasizTugla

+ tas

«codeList»

CatiMalzemesiTuru

+ ahsap

+ beton

+ cam

+ seranikKiremit

+ toprakKiremit

«codeList»

DokumanBicimTipi

+ bmp

+ doc

+ gif

+ jpeg

+ pdf

+ png

+ tiff

+ xml

«FeatureType»

OzetYapi

+ insaatTarihi:  DateTime [0..1]

+ kullanimDurumu:  KullanimDurumDegeri

+ ortometrikYukseklik:  Length [0..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  CharacterString

+ yapiAdi:  CografiIsim [0..*]

+ yapiDurumu:  YapiDurumDegeri

+ yukseklik:  BinaYukseklik [0..*]

«codeList»

YapiDurumDegeri

+ kullanimda

+ kullanimDisi

+ proje

+ yapimAsamasi

+ yikilmis

«dataType»

BinaGeometri

+ geometri:  GM_Primitive [1..*]

+ geometriReferans:  Boolean

«FeatureType»

BinaBagimsizBolum

+ geometri:  GM_Primitive

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ bagimsizBolum:  BagimsizBolumTurleri [0..1]

«FeatureType»

BinaBlok

«codeList»

CatiTuru

+ besikCati

+ duzCati

+ fenerliCati

+ kelebekKanatliCati

+ kirmaCati

+ kubbeCati

+ kuleCati

+ mansartCati

+ sil indirCati

+ sivriCati

+ sundurmaCati

+ topuzCati

+ testereCati

«codeList»

BinaResmiAlanDegeri

+ anaAlan

+ brutZeminAlani

+ disYapiAlani

+ icYapiAlani

+ icZeminAlani

+ netOdaAlani

+ netZeminAlani

+ sirkulasyonAlani

+ teknikAlan

+ toplamKatAlani

+ yapiDisiDuvarAlani

+ yasamAlani

+ fonksiyonsuzKatAlani

«dataType»

BinaAlani

+ binaResmiAlani:  BinaResmiAlanDegeri

+ deger:  Area

«dataType»

DokumanOzellik

+ bicim:  DokumanBicimTipi

+ dokumanBaglantisi:  URI

+ tarih:  DateTime [0..1]

«dataType»

BinaYukseklik

+ alcakRerefans:  YukseklikReferansDegeri

+ deger:  Length

+ yuksekReferans:  YukseklikReferansDegeri

«codeList»

YukseklikReferansDegeri

+ binaGirisi

+ cati

+ catiKenari

+ enAlcakCatiKenari

+ enAlcakZeminNoktasi

+ enYuksekCatiKenari

+ enYuksekNokta

+ enYuksekYapiNoktasi

+ enYuksekZeminNoktasi

+ zemin

«dataType»

NumaratajTalep

+ ada:  CharacterString

+ sabitTanitimNumarasi:  Integer

+ numaratajTalepDurum:  NumaratajTalepDurumTipi

+ numaratajTalepNo:  Integer

+ numaratajYapanKurum:  CharacterString

+ parsel:  CharacterString

+ talepYapanKurum:  CharacterString

+ talepYapilanKurum:  CharacterString

«dataType»

NumaratajBasv uru

+ basvuranKimlikNo:  Integer

+ basvuruNo:  Integer

+ basvuruTarih:  DateTime

«codeList»

NumaratajTalepDurumTipi

+ inceleniyor

+ onaylandi

+ yeniTalep

+ reddedildi

«codeList»

IsitmaYakitTipi

+ dogalgaz

+ elektrik

+ fuelOil

+ gunes

+ komur

+ lpg

+ ruzgar

+ termal

+ diger

+ odun

+ tezek

+ gazYagi

«codeList»

BinaOrtakAlanTipi

+ acikOtopark

+ asansor

+ bekciKulubesi

+ kapaliOtopark

+ kapiciDairesi

+ komurluk

+ ortakDepo

+ siginak

+ suDeposu

+ yanginMerdiveni

+ yuzmeHavuzu

+ diger

«codeList»

IcmeSuTipKodu

+ kuyuSuyu

+ pinarSuyu

+ sehirSuyu

+ tasimaSu

«codeList»

IsitmaSistemTipi

+ binaIciKalorifer

+ dogalgazSobasi

+ katKalorifer

+ klima

+ merkeziIsitmaKalorifer

+ soba

+ diger

«codeList»

TesisatTipi

+ aritma

+ bazIstasyonu

+ diger

+ dogalgaz

+ elektrik

+ hidrafor

+ jenarator

+ paratoner

+ pisSu

+ temizSu

+ yanginTesisati

+ havalandirma

«codeList»

BinaGelirMahiyetTipi

+ binaInsaatiHarci

+ ceza

+ otoparkBedeli

+ yolKanalHarci

+ diger

«codeList»

ProjeOnayTipKodu

+ elektrik

+ mekanikTesisat

+ mimari

+ statik

+ diger

«codeList»

YapiSahipKurumTipi

+ kamu

+ ozel

+ yabanci

«FeatureType»

GenisletilmisBina

+ atikSu:  AtikSuDurum

+ dolguDuvar:  DuvarDolguMaddesiDurum

+ doseme:  DosemeDurumu

+ icmeSu:  IcmeSuDurum

+ sicakSuTemin:  SicakSuTeminDurum

+ sicakSuYakit:  SicakSuYakitDurum

+ yapiMalzemesi:  YapiMalzemesiTuru

«dataType»

YananVeYikilanYapilar

+ yanmaNedenKod:  Integer [0..1]

+ yanmaYikilmaDurumKod:  Integer

+ yanmaYikilmaTarih:  Date

+ yikilmaNedenKod:  Integer [0..1]

«dataType»

YapiMuteahhidi

+ kimlikNo:  Integer

+ odaSicilNo:  Integer

+ sigortaSicilNo:  Integer

+ unvan:  CharacterString

+ vergiDaire:  CharacterString

+ vergiDaireKimlikNo:  Integer

+ yetkiBelgeNo:  Integer

+ acikAdres:  CharacterString

«dataType»

YapiSahibi

+ acikAdres:  CharacterString

+ kimlikNo:  Integer

+ unvan:  CharacterString

+ vergiDaire:  CharacterString

+ vergiDaireKimlikNo:  Integer

+ yapiSahibiKurumKodu:  Integer

«dataType»

SantiyeSefi

+ acikAdres:  CharacterString

+ kimlikNo:  Integer

+ odaSicilNo:  Integer

+ sigortaSicilNo:  Integer

+ unvan:  CharacterString

«dataType»

YapiRuhsati

+ cedRaporuOnayTarih:  Date

+ imarDurumNo:  Integer

+ imarPlaniOnayTarihi:  Date

+ onayTarih:  Date

+ parselAlan:  Decimal

+ parselKullanimAmac:  CharacterString

+ ruhsatGecerli l ikTarih:  Date

+ ruhsatNo:  Integer

+ ruhsatVeril isAmacKod:  Integer

+ zeminEtutOnayTarih:  Date

+ ilkRuhsatTarihi:  Date

«dataType»

YapiKullanmaIzinBelgesi

+ belgeOnayTarih:  Date

+ belgeyeEsasRuhsatVeril isAmaci:  Integer

+ cedRaporOnayTarih:  Date

+ daireAdet:  Integer

+ dukkanAdet:  Integer

+ ilkYapiRuhsatTarih:  Date

+ imarDurumNo:  Integer

+ imarDurumTarih:  Date

+ imarPlanOnayTarih:  Date

+ IzinVeril isAmacKodu:  Integer

+ parselKullanimAmac:  CharacterString

+ ruhsatNo:  Integer

+ sonYapiRuhsatTarih:  Date

+ tadilatRuhsatTarih:  Date

+ zeminEtutOnayTarih:  Date

+ digerKullanimAdet:  Integer

«dataType»

YikimSorumlusuFenniMesul

+ acikAdres:  CharacterString

+ kimlikNo:  Integer

+ sigortaSicilNo:  Integer

+ unvan:  CharacterString

«dataType»

AtikSuDurumu

+ tip:  AtikSuTipKodu

«dataType»

DosemeDurumu

+ tip:  DosemeTipKodu

«dataType»

Duv arDolguMaddesiDurum

+ tip:  DuvarDolguTipKodu

«dataType»

IcmeSuDurum

+ tip:  IcmeSuTipKodu

«dataType»

SicakSuTeminDurum

+ tip:  SicakSuTeminTipKodu

«dataType»

SicakSuYakitDurum

+ tip:  SicakSuYakitTipKodu

«dataType»

MimariProjeMuellif

+ kimlikNo:  Integer

+ acikAdres:  CharacterString

«dataType»

YapiProjeleri

+ onay:  ProjeOnayTipKodu

«dataType»

YapiDenetim

+ denetim:  YapiDenetimTipKodu

«codeList»

AtikSuTipKodu

+ fosseptik

+ kanalizasyon

«codeList»

DosemeTipKodu

+ ahsap

+ asmolen

+ hazirYapiElemani

+ mantarDoseme

+ plakKiris

+ diger

«codeList»

Duv arDolguTipKodu

+ ahsap

+ betonBlok

+ briket

+ gazBeton

+ hafifPanel

+ kerpic

+ tas

+ tugla

+ diger

«codeList»

SicakSuTeminTipKodu

+ gunesKollektoru

+ kombi

+ musterek

+ sofben

+ termosifon

+ diger

«codeList»

SicakSuYakitTipKodu

+ dogalgaz

+ elektrik

+ fuelOil

+ katiYakit

+ lpg

+ termal

+ diger

«codeList»

TasiyiciSistemTipi

+ ahsap

+ betonarme

+ celik

+ cerceveliPerdeliSistem

+ cerceveliSistem

+ iskelet

+ karma

+ perdeliSistem

+ prefabrik

+ yariPrefabrik

+ yigma

+ yok

+ diger

«codeList»

KullanimAmacDurumu

+ kismiKullanmaIzni

+ yapiKullanmaIzni

+ gecici

«codeList»

YapiDenetimTipKodu

+ elektrik

+ mekanikTesisat

+ mimari

+ statik

+ diger

«codeList»

DepremKatsayisi

+ duseyEsdegerKatsayisi

+ yatayEsdegerKatsayisi

«codeList»

DonatiTipi

+ boyunaDonati

+ enineDonati

+ hasirDonati

+ sehpaDonati

«codeList»

TemelTipi

+ ayakTemel

+ duvarAltiTemel

+ kesonTemel

+ radyeTemel

+ surekliTemel

+ tekilTemel

«codeList»

YapiMalzemesiTuru

+ ahsap

+ betonarme

+ celik

+ kargir

+ kerpic

+ prefabrik

+ yigma

+ tas

+ karkas

«dataType»

ZeminSinifTipi

+ yerelZemin:  YerelZeminSiniflari

+ zeminGrubu:  ZeminGrupTipi

«codeList»

YerelZeminSiniflari

+ z1

+ z2

+ z3

+ z4

«codeList»

ZeminGrupTipi

+ a

+ b

+ c

+ d

«dataType»

NesneTanimlayici

«dataType»

YapiDenetimKurulus

+ kurulusIsim:  CharacterString

«codeList»

IstenenBelgeDurumTipi

+ eksik

+ onayBekleyen

+ onayladi

+ teslimEdildi

«codeList»

RuhsatVerilisAmacTipi

+ bahceDuvari

+ dolgu

+ ekBina

+ elektrikTesisati

+ fosseptik

+ gecici

+ guclendirme

+ ilave

+ isimDegisikligi

+ istinatDuvari

+ katIlavesi

+ kullanimDegisikligi

+ mekanikTesisat

+ restorasyon

+ tadilat

+ yeniden

+ yenileme

+ yeniYapi

+ diger

«codeList»

VizeTipi

+ bodrum

+ cati

+ isiYalitim

+ kanalizasyonFosseptik

+ kat

+ mekanikTesisat

+ suBasman

+ suYalitim

+ temel

+ toprak

+ zeminAplikasyon

+ elektrikIletisimTesisat

«codeList»

YanmaNedenTipi

+ baskaBirYangindanSirayet

+ cocuklarinAtesleOynamasi

+ elektrikKontagi

+ elektrikliEvAletleri

+ gazKacagi

+ kasitl iOlarak

+ lpgTupu

+ sigara

+ soba

+ diger

«codeList»

YikilmaNedenTipi

+ deprem

+ heyelan

+ kamulastirma

+ sel

+ tehlikeOlusturmak

+ yeniInsaat

+ diger

«codeList»

BagimsizBolumTurleri

+ buro

+ cayOcagi

+ depo

+ firin

+ isyeri

+ konut

+ magaza

+ market

+ lokanta

+ diger

«featureType»

YapiBelge

+ dokuman:  DokumanOzellik [0..*]

+ basvuru:  NumaratajBasvuru [0..1]

+ kullanimAmac:  KullanimAmacDurumu

+ kysKurumKod:  CharacterString

+ talep:  NumaratajTalep [0..1]

+ yapiBelgeKurumKod:  Integer

+ yapiBelgeTipKod:  Integer

+ denetimKurulus:  YapiDenetimKurulus

+ yapiRuhsat:  YapiRuhsati [0..1]

+ yapiKullanmaIzin:  YapiKullanmaIzinBelgesi [0..1]

+ yananYikilan:  YananVeYikilanBinalar [0..1]

«featureType»

DigerYapi

+bagimsizBolum

1..*

+bagimsizBolum

1..*

+kisim

0..*
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Adres (AD) veri grubundaki adres sınıfı ile yapı, parsel ve bağımsız bölümlerde 

tanımlanan ulusal adres kodu tanımlamasıyla ilişki kurulmaktadır. Bu ilişki 

sayesinde İçişleri Bakanlığı UAVT’na dolaylı olarak erişilerek bağımsız 

bölümlerde ikamet edenlerin bilgisi de elde edilebilir. Ayrıca ilgili adres 

bilgisinden binanın Ulaşım (UL) veri grubundaki çıkış aldığı yol bilgisine 

erişilebilir. 

Mülkiyet birimlerinde herhangi bir hakka sahip özel kişileri, TC Kimlik numarası 

ile tanımlanan sınıftan, İçişleri Bakanlığı MERNİS veritabanındaki vatandaşlık 

bilgisine ve muhtemel ilişkili diğer veritabanlarına erişilebilir. 

 TRKBİS:AD Veri Temasında tanımlanan numarataj detay tipi, Bina Veri 

Teması ile doğrudan ilişkilidir. Her binanın en az bir dış kapı numarası 

olmak zorundadır. 

 Bina Veri Teması üzerinde mülkiyet hakkı bulunan yapılarda önemli bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.5 TRKBİS.BO Bitki Örtüsü Veri Teması 

Bitki örtüsü,bir bölgeye ait bitki topluluklarını ifade eden genel terimdir, 

bitkilere ait takson, yaşam şekli, yapı, mekansal yaşam genişliği gibi detay 

konularını ifade etmez. Bitkiler; mekansal konumlarına, yaşam periyotlarına, 

türlerine has özelliklerine ve iklime göre gruplandırılır. Yapılan bu sınıflandırma 

çalışmalarına flora denir. Floraların birleşiminden bitki örtüsü elde edilir. 

2.5.1 Kapsamı 

2.5.1.1 Mevcut Durum 

Türkiye’de bitki örtüsüyle ilgili yürürlükte olan yasalar mevcuttur. Belediyeler, 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak mevcut 

park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarını yapar, yaptırır.  Yeşil Alanların 

yapımında ve bakımlarında ihtiyaç duyacağı gerekli bitkisel materyali temin eder 

ve bu amaçla fidanlıklar, seralar kurar ve işletir. Ayrıca yapı bölgesi tanzim eder 

ve şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) uygular. Ana 
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ulaşım yolları, meydanlar, köprülü kavşaklar, tarihi eserler ve ören yerleri, park, 

bahçe ve yeşil alanlar ile tünellere ait aydınlatma sistemlerinin bakım, onarım ve 

yenileme çalışmalarını yapar, yaptırır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

kaynakları konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak belediylerin 

görev ve sorumluğundadır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Madde 14. ab 

“Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap 

veren alanlardır. İmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli 

başka tesisler gösterilmemişse, ancak büfeler, havuzlar, pergoleler, açık çayhane 

ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri 

yapılır.” Tanımlamasıyla yeşil alanların kent yaşamı için önemi vurgulanırken; 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 4’ te 

bitkisel toprak tanımı yapılırken, Madde 14 çerçevesinde bitkisel toprağın 

ayrışma işlemi ve Madde 43’te arazi rahabilitasyon çalışmaları çerçevesinde 

bitkilendirme çalışmalarının yapılması arz edilmiştir.  Bununla beraber 

günümüzde belediyeler, Mesire Yerleri Yönetmeliği Madde 13’ de belirtildiği gibi 

mesire yerlerini kiralayarak kent ormanı projelerinde kullanabilmektedir. 

Uluslararası düzeyde bitki örtüsü verisinin mekansal kullanım standartlarıyla 

ilgili,  Federal Geographic Data Comitee ( Federal Coğrafi Veri Komitesi, ABD), 

INSPIRE Data Specification Bio-geographical Regions –Draft Guidelines  Annex III  

( Inspire Veri Tanımlaması Bio-Coğrafi Alanlar ve INSPIRE Veri Kataloğu Ek. 3) 

çalışmaları bulunmaktadır.  

Paydaş belediyelerde yapılan veri gereksinim analizi beyanları sonucunda Bitki 

Örtüsü Veri Temasının, 6 farklı işte kullanıldığı, mükerrer katmanların 

birleştirilmesiyle toplam 9 farklı katmanın bu işler yapılırken kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

2.5.1.2 İçerik 

Türkiye’de arazi örtüsünün %25’lik kısmını bitki örtüsü kaplamaktadır. Bu 

oranın her yıl geometrik azalması sebebiyle, yerel yönetimlerin ve ulusal 

idarelerin hassasiyet göstermesi gereken önemli bir konudur. Bitki örtüsü veri 

temasında incelenen genel özellikleriyle ekeolojik yaşam şekilleri, mekansal 

dağılımları, bitki tipleri, münferit ağaç tipleri, ormanlık ve sık ağaçlık alanlardır. 
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Günümüzde bitki örtüsü verileri devlet organları tarafından ulusal anlamda 

değerlendirilse de  yerel yönetimlerce çeşitli amaçlarda kullanılmaktadır. 

2.5.2 Uygulama Alanları 

Bitki Örtüsü  Veri Teması kapsamında yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar baz 

alınacaktır. 

Bu kapsamda bitki örtüsü veri temasının; 

 Atık Yönetimi 

 Binalarda Enerji Verimliliği 

 İmar Planı 

 Kent Atlası 

 Peyzaj Düzenleme 

 Ulaşım Planı 

 Moloz ve Hafriyat İşleri 

kullanım alanları mevcuttur. 

2.5.3 TRKBİS.BO Uygulama Şeması 

Bitki Örtüsü verisi,  yer yüzeyinde söz konusu olan bitki çeşitleri, ağaç tipleri, 

flora ve mekansal yaşam şekillerinin karakteristik özelliklerinin açıklanmasına 

olanak sağlar. Söz konusu yer yüzeyi bitki çeşitliliği ve iklimsel özelliklerin flora 

yapısı üzerindeki bitki dağılım ve morfolojik özellik bakımından 

sınıflandırılması, INSPIRE temalarında ele alınan veri detaylandırılmalarla 

ilişkilidir. Her ne kadar INSPIRE detay kataloglarından bitki örtüsüyle ilgili 

kapsamlı bir katalog çalışması yapılmamış görülse de, arazi kullanımı, bio-

coğrafya, habitat ve biyotop kataloglarında bitki örtüsü verisiyle ilgili ayrıntılı 

incelemeler mevcuttur. INSPIRE, bitki örtüsü verisinin uygulama çalışmalarında 

gelişimsel methotlardan bahsederek hava kirliliği gözlem istasyonları ve 

ekosistem belirleme parametreleriyle mekansal analiz çalışmaları için yerel 

yönetimlerde görev tanımlamalarının yapılmasını bitki örtüsü ve ekosistemin 

sürdürülebilirliği açısından önem arz ettiğini belirtmiştir (INSPIRE, 2007). Proje 

kapsamında hazırlanan Bitki Örtüsü Detay Tipleri Şekil 11‘de gösterilmiştir. 
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Şekil 11 TRKBİS Bitki Örtüsü Detay Tipleri 

 

Bitki örtüsü veri temasında oluşturulan tüm detay tipleri, detay tipleri arasında 

tanımlanan ilişkiler ve çokluk değerleri Şekil 12’de gösterilmiştir. Bitki Örtüsü 

Teması için sunulacak özellik tipleri BitkiOrtusuNesne özellik tipi başlığında 

toplanarak MünferitBitki ve BitkiOrtusu özellik tipleriyle genelleştirme 

(generalization) ilişkisiyle  bağlanmıştır. MunferitBitki ve BitkiOrtusu özellik 

tiplerine ait öznitelikler kod listelerinde detaylandırılmıştır: BitkiOrtusuCinsi, 

MunferitAgacTipi, BitkiOrtusuTipi 
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Şekil 12 TRKBİS Bitki Örtüsü Veri Teması 

 

2.6 TRKBİS.JD  Jeodezik Tesisler Veri Teması 

CBS çalışmalarına altlık oluşturan konumsal bilgiler kaynağını coğrafi verilerden  

yani jeodezik yöntemlerle üretilmiş olan harita ve harita bilgilerinden 

almaktadır. Jeodezik Tesiler veri teması; pafta bölümlendirmesi, jeodezik 

referans sistemi ile tanımlanan nirengi, poligon ve nivelman noktalarının 

oluşturduğu jeodezik kontrol noktaları ve aralarındaki dönüşüm parametrelerini 

içermektedir.  

 class Bitki Ortusu

«featureType»

BitkiOrtusuNesne

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

MunferitBitki

+ tipi:  MunferitAgacTipi

«featureType»

BitkiOrtusu

+ cins:  BitkiOrtusuCinsi

+ tip:  BitkiOrtusuTipi

«codeList»

BitkiOrtusuCinsi

+ 2_tarim

+ 3_orman

+ 4_sulakAlan

+ yesilAlan

«codeList»

BitkiOrtusuTipi

+ 211_sulanmayanTarimAlanlari

+ 2112_nadasaBirakilmisAlanlar

+ 2114_sebze

+ 2116_sera

+ 212_surekliSulananAlanlari

+ 221_baglar

+ 222_meyve

+ 2225_cay

+ 2225_findiklik

+ 2226_fistiklik

+ 223_zeytinlik

+ 231_cayirlarVeMeralar

+ 242_karisikTarim

+ 311_yapraginiDoken

+ 312_yapraginiDokmeyen

+ 313_karisikOrman

+ 321_otlak

+ 322_fundalik

+ 323_makilik

+ 331_kumullar

+ 333_seyrekBitkiOrtusu

+ 411_sazlik

+ agac

+ cicek

+ cim

+ diger

+ grupAgac

+ grupCicek

+ gulBahcesi

+ harmanYeri

+ kavaklik

+ koru

+ palamutluk

+ sogutluk

+ tarimDisiAlan

+ tarimsalAlan

+ toprak

+ yanginOnlemSeridi

«codeList»

MunferitAgacTipi

+ buyukMunferitAgac

+ siraAgac

+ tekAgac

+ tekCali

+ yesilCit
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2.6.1 Kapsam 

2.6.1.1 Mevcut Durum 

Ülkemizde ilk jeodezik altyapı kurulumu 1930’ lu yıllarda başlamış ve 1950 

yılında I. Derece Yatay Kontrol ağının kurulması ile tamamlanmıştır. Sonraki 

yıllarda Türkiye Ulusal Datumu 1954 ( TUD-54) tanımlanmıştır. Daha sonra 

mekansal bilgilerin ve haritaların üretiminde ED 50 datumu kullanılmış ancak 

küresel kıta hareketleri neticesinde son olarak yeni bir datuma ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu doğrultuda üç boyutlu, GPS teknolojisine dayanan Türkiye 

Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) ITRF-96 datumunda kurulmuştur. Böylece ülke 

genelinde pratikte kullanılan iki datum için dönüşüm parametreleri 

belirlenmiştir. 

2009 yılında tamamlanan, Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı (TUSAGA-Aktif, CORS-

TR), Türkiye genelinde dağılmış noktalarda 365 gün 24 saat kesintisiz olarak 

savunma ve kalkınma çalışmalarına yönelik jeodezik ve jeodinamik amaçlar 

doğrultusunda uydu bilgileri toplayan sabit GPS istasyonlarından oluşan bir 

ağdır. Sürekli analiz sonuçlarıyla elde edilen verilerle kinematik modellendirme 

yaparak Türkiye ve çevresinde mevcut tektonik aktivitenin izlenmesini 

sağlamak, Jeodezik çalışmalar için gereksinen üst düzey referans ağı olarak 

hizmet vermek ve IGS, EUREF ve EUVN ağları ile Ulusal Jeodezik Kontrol 

Ağlarının entegrasyon ve bağlantı çalışmalarına katkıda bulunulması IGS, EUREF 

ve EUVN ağları ile Ulusal Jeodezik Kontrol Ağlarının entegrasyon ve bağlantı 

çalışmalarına katkıda bulunulmasını sağlamak TUSAGA projesinin amacıdır. 

Türkiye’de mevcut jeodezik altyapı (Ulusal Yatay, Düşey Kontrol Ağları, Türkiye 

Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı 

(TUSAGA) Türkiye Jeoidi-2007 (TG07) vb.) ile bağlantılarının kurularak 

savunma, kalkınma ve bilimsel çalışmalar için duyarlı ve süratli konum ve 

konum bilgisi üretmek, HGK ve TKGM başta olmak üzere harita ve harita bilgisi 

üreten kurumların, jeodezik nokta tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve hesabı, 

yersel harita ve kadastro ölçmelerini kolaylaştırmak, farklı koordinat sistemleri 

(ED50/ITRFyy) arasındaki hücresel dönüşüm parametrelerini belirlemek ve 

CBS/KBS amaçlı diğer yersel ölçmelerde arazide ekonomik, hızlı ve doğru olarak 
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verilerin toplanmasını ve kullanıcılara düzeltilmiş konum bilgisi şeklinde anlık 

olarak yayımlanmasını sağlamakamacıyla TUSAGA-Aktif (CORS-TR) noktaları 

oluşturulmuştur. 

Mevcut durumda ülkemizde jeodezik altyapı standartları için Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Yönetmeliği kullanılmaktadır. BÖHHBÜY kullanılarak 

büyük ölçekli haritaların ve mekânsal bilgilerin üretiminde standart sağlanması 

amaçlanmıştır.  

Proje kapsamında INSPIRE’ ın tüm Avrupa için standart teşkil eden Specification 

on Coordinate Reference Systems ve Specification on Geographical Grid Systems 

dökümanları incelenmiştir. 

INSPIRE ‘a göre coğrafi grid; X ve Y olmak üzere 2 eksende tanımlanmış, belirli 

şekil ve grid hücre büyüklüğüne sahip, ortak orijin noktalarına ve 

standartlaştırılmış konuma sahip griddir. Verilerin yönetiminde referans bölge 

olarak kabul edilebilir. Grid hücrelerinin büyüklüğü, 10x10m, 100x100m, 1x1km 

vb. olarak ifade edilebilir. ISO 19123 (ISO/TC211, 2003a)’de CV_GridCoordinate 

tanımlamasıyla ifade edilir ve standartlaştırılır.  

2.6.1.2 İçerik 

Türkiye’de ulusaldan yerele CBS ortamında verilerin bütünleşik kullanımını 

sağlayabilmek için referans elipsoidi, kullanılan harita projeksiyon ve ilgili 

datum dönüşüm parametrelerinin tanımlanması gerekir.          

Jeodezik Kontrol Noktası, BÖHHBÜY kapsamında tanımlanan nokta geometrideki 

Uzay ve uydu teknikleriyle oluşturulan üç boyutlu ağları, Türkiye Yatay Kontrol 

(Nirengi)  Ağını, Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağını temsil 

edilmektedir. Ayrıca farklı veri altlıklarının bütünleştirilmesinde kullanılacak 

referans noktaları bu kapsamdadır. 

2.6.2 Uygulama Alanları 

Yapılan analizler sonucu Türkiye’de Jeodezik Tesisler veri temasının konumsal 

uygulamaların tümünde kullanım alanı mevcutur. Bu uygulamalar ana başlılar 

olarak incelenecek olursa, Jeodezik Tesisler veri temasının; 
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 Kamulaştırma Uygulaması, 

 İmar Uygulamaları, 

 Ortofoto Üretimi ve Sunumu, 

 Sayısal Hâlihazır Harita Üretimi, 

 İmar Planlarının Hazırlanması, 

kulanım alanlarının mevcut olduğu görülmüştür. 

2.6.3 TRKBİS.JD Uygulama Şeması 

Jeodezik Tesisler veri teması uygulama şemasında jeodezik tesisler için jeodezik 

koordinat referans sistemi, koordinat dönüşümleri, pafta bölümlemesi, jeodezik 

kontrol noktaları detay tipleri tanımlanmıştır. Jeodezik Tesisler uygulama şeması 

Şekil 13’ de gösterilmiştir. 

Jeodezik Referans Sistemi detay  tipinde, referans sistemininde tanımlanması 

gerekli olan datum tipi, datum tanımlayıcısı, elipsoid tanımlayıcısı gibi 

tanılanması gereken öznitelikler tanımlanmıştır. 

Koordinat Dönüşümü detay  tipinde olması gereken, dönüşüm parametre değeri, 

dönüşüm yöntemi, koordinat dönüşüm tanımlayıcısı gibi öznitelikler 

gösterilmiştir. 

Pafta Bölümlemesi detay tipinde, geometri, pafta grid düzeyi, sağa grid başlangıç, 

sola grid başlangıç gibi öznitelikler tanımlanmıştır. Grid düzeyini gösteren değer 

kod listesi gösterilmiştir. 

Jeodezik Kontrol Noktası detay tipinde, jeodezik kontrol noktasında 

tanımlanması gerekli görülen coğrafi boylam, coğrafi enlem, elipsoidal yükseklik, 

X koordinatı, Y koordinatı, Z  koordinatı gibi öznitelikler tanımlanmıştır. 

Yükseklik belirleme tipi, yer kontrol noktası cinsi, yer kontrol noktası tipi,  detay 

ölçüm yöntemi ve jeodezik nokta türünü gösteren değer kod listesi 

gösterilmiştir. 
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Şekil 13 TRKBİS Jeodezik Tesisler Veri Teması 

2.6.3.1 Diğer Temalarla İlişkisi 

Konumsal veri temalarına altlık oluşturan birincil  konumsal bilgi jeodezik 

tesislerdir. Bu bağlamda Jeodezik Tesisler veri teması diğer bütün konumsal veri 

temaları ile ilişki içindedir.  

2.7 TRKBİS.KH Kamusal Hizmet Servisleri Veri Teması 

Kamusal Hizmet Servisleri; yerel kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları, özel hizmet kuruluşlarının tümüdür. Kent bilgi sistemleri açısından 

 class JN

«featureType»

JeodezikReferansSistemi

+ datumBaslangicNoktasi:  CharacterString

+ datumKapsamSiniri:  CharacterString [0..1]

+ datumTanimlayicisi:  CharacterString

+ datumTipi:  CharacterString

+ elipsoidBasikligi:  Integer

+ elipsoidTanimlayicisi:  Integer [0..1]

+ epok:  CharacterString

+ koordinat:  KoordinatDonusumleri

+ referansSistemiTanimlayicisi:  GM_Surface

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«dataType»

KoordinatDonusumleri

+ donusumParametreDegeri:  Integer [0..1]

+ donusumYontemFormulu:  CharacterString [0..1]

+ donusumYontemIsmi:  CharacterString

+ hedefReferansSistemTanimlayicisi:  CharacterString

+ kaynakReferansSistemTanimlayicisi:  CharacterString

+ koordinatDonusumKapsamSiniri:  CharacterString [0..1]

+ koordinatDonusumTanimlayicisi:  CharacterString

«featureType»

PaftaBolumlemesi

+ geometri:  GM_Surface

+ paftaGridDuzeyi:  GridDuzeyi

+ sagaGridBaslangic:  CharacterString

+ sagaGridBitis:  CharacterString

+ yukariGridBaslangic:  CharacterString

+ yukariGridBitis:  CharacterString

«featureType»

JeodezikKontrolNoktasi

+ cografiBoylam:  Decimal [0..1]

+ cografiEnlem:  Decimal [0..1]

+ dogruluk:  Decimal [0..1]

+ elipsoidalYukseklik:  Decimal [0..1]

+ jeodezikDatum:  CharacterString

+ nitelik:  Integer

+ numarasi:  CharacterString

+ yukseklik:  YukseklikBelirlemeTipi [0..1]

+ tesisDurumu:  CharacterString

+ turu:  CharacterString

+ xKoordinati:  Decimal

+ yKoordinati:  Decimal

+ zKoordinati:  Decimal [0..1]

+ noktaTuru:  JeodezikNoktaTuru

+ kontrolNoktasi:  YerKontrolNoktasiTipi [0..1]

+ kontrolNoktasiCins:  YerKontrolNoktasiCinsi [0..1]

+ olcumYontemi:  DetayOlcumYontemi [0..1]

«codeList»

GridDuzeyi

+ 1:10000 = 5

+ 1:100000 = 2

+ 1:2000 = 7

+ 1:25000 = 4

+ 1:250000 = 1

+ 1:5000 = 6

+ 1:50000 = 3

+ 1:1000 = 8

«CodeList»

JeodezikNoktaTuru

+ düsey

+ düseyAnaTUDKA

+ yatayAgSiklastirma2

+ yatayAgAna

+ yatayAgSiklastirma1

+ yatayAgSiklastirma3

+ yatayAgSiklastirmaDizi

+ yatayGPSC1

+ yatayGPSC2

+ yatayGPSC3

+ TUTGA

«codeList»

YerKontrolNoktasiTipi

+ nirengi

+ poligon

+ nivelman

+ tutga

+ itrf96

+ ed50

+ gravimetri

+ gps

«codeList»

YukseklikBelirlemeTipi

+ ortometrikKot

+ geometrikNivelmanKotu

+ prezisyonluTrigonometrikNivelman

+ konvansiyonelTrigonometrikNivelman

+ elipsoidalKot

«codeList»

YerKontrolNoktasiCinsi

+ ana

+ ara

+ tamamlayici

+ dizi

+ yardimci

+ kor

+ duvarMadeniRoperi

+ camiKuleTerasUstundeNokta

«codeList»

DetayOlcumYontemi

+ bil inmiyor

+ elektronikTakeometre

+ prizmatik

+ optikMekanikTakeometre

+ fotogrametrik

+ gps

+ plancete

+ olcuDegerlerinden

+ ekrandanSayisallastirma

+ manuelSayisallastirma

+ haritadanMinkaleIleOkuma

+ haritadanTrifoliIleAciMesafeOkuyarak
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değerlendirildiğinde, kamusal hizmet servislerinin sorumluluk alanlarının 

belirlenmesi yerel yönetimlerde birlikte çalışabilirlik, idari ve sosyal açıdan 

kolaylık sağlayacaktır. 

2.7.1 Kapsam 

2.7.1.1 Mevcut Durum 

Kamusal Hizmet Servisleri veri teması geliştirilme aşamasında TRKBİS projesi 

kapsamında gerçekleştirilen kurumsal analizler sonucu elde edilen 

veriler/istatistikler ışığında uluslararası coğrafi veri modelleri incelenmiştir.  

Türkiye’de yerel yönetimlerin bir kısmında konumsal hizmet servislerinin 

kısmen, konumları ile tutulduğu görüşmüştür. Fakat bu bilgiler idari ve sosyal 

hizmetler gerek atık yönetimi hizmetleri gerekse altyapı hizmetlerinin 

güncellenebilmesi ve uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli değildir. 

INSPIRE direktifi, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki konumsal veri altyapısını 

oluşturmayı amaçlar. Direktif, teknik uygulama kuralları ile belirlenmiş temel 

bileşenleri ile çevresel uygulamalar için gereken 34 mekânsal veri temasını 

kapsamaktadır. Avrupa Parlamentosunun 2007/2/EC direktifi ve INSPIRE (14 

Mart 2007 Konseyi) Avrupa Birliği içerisinde Mekânsal Bilgi ile ilgili bir altyapı 

kurulması için genel kuralları belirlemektedir. Kamusal Hizmet Servisleri veri 

teması için The Utility And Governmental Services teması örnek alınmıştır.  

2.7.1.2 İçerik 

Kamusal Hizmet Servisleri veri teması üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. 

Bu başlıklar; 

 Altyapı Hizmetleri 

 Atık Yönetimi Hizmetleri 

 İdari ve Sosyal Hizmetler. 

2.7.2 Uygulama Alanları 

Yapılan analizler sonucu Türkiye’de Kamusal Hizmet Servisleri veri temasının; 
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 İmar planlama, 

 Peyzaj düzenleme, 

 Kent atlası, 

 Arıza takip sistemleri, 

 Atık yönetimi, 

 Atık su ve yağmur suyu şebekesi, 

 Çevre kirliliği yönetimi, 

 Doğalgaz hizmetleri, 

 İçme suyu hizmetleri, 

kulanım alanlarının mevcut olduğu görülmüştür. 

2.7.3 TRKBİS.KH Uygulama Şeması 

2.7.3.1 Altayapı Uygulama Şeması 

Altyapı veri teması modeli için gaz, kanalizasyon, su ve telekomünikasyon ağı 

olmak üzere dört ana uygulama şeması, bu altyapı ağları için ortak detay 

tiplerinin gösterildiği bir uygulama şeması ve tüm bu altyapı ağları bileşenleri 

olan nesneler için detay tiplerinin tanımlandığı ve kod listelerinin açıklandığı 

genel bir uygulama şeması hazırlanmıştır.  

Ortak detay tiplerinin tanımlandığı ve kod listelerinin açıklandığı uygulama 

şemasında, altyapı ağı, özellikleri,  elemanları, kamusal ağ bilgileri,  ağ bağlantısı, 

bağlantı seti ve ağdaki önemli ( başlangıç, bitiş, düğüm) noktaların tanımlandığı 

detay tipleri tanımlanmıştır. Ayrıca gaz, kanalizasyon, su ve telekomünikasyon 

uygulama şemalarında da tekrar tanımlanacak olan kamusal bağlantı, kamusal 

bağlantı elemanları,  kamusal bağlantı seti, dizisi, kamusal nokta ağ dizisi detay 

tipleri tanımlanmış ve yapı durum değerleri kod listeleri açıklanmıştır. Tüm 

altyapı ağları için ortak detay tiplerinin tanımlandığı uygulama şeması Şekil 

14’de gösterilmiştir. 
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Şekil 14 TRKBİS Altyapı Tesisleri Ortak Veri Teması 

 

Gaz, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon ağları için mevcut tüm nesneler            

(Boru, kanal, menhol, taşıyıcı direk.) için detay tipleri tanımlanmıştır ve bu 

nesneler için kod listeleri açıklanmıştır. Altyapı ağlarında mevcut tüm nesnelerin 

modellendiği uygulama şeması  Şekil 15’de gösterilmiştir. 

 class Altyapi

«featureType»

AgElemanlari

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

Ag

+ isim:  CografiIsim [0..*]

«featureType»

AgOzellikleri

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

BaglantiSet

«featureType»

GenellestirilmisBaglanti

«featureType»

AgDizisi

«featureType»

Baglanti

+ merkezHatGeometri:  GM_Curve

«featureType»

Nokta

+ geometri:  GM_Point

«featureType»

KamusalAg

+ sahip:  SahipYetkil i

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

«featureType»

KamusalBaglantiSeti

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

KamusalBaglantiDizisi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

KamusalBaglanti

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

KamusalAgEleman

+ yapiDurum:  YapiDurumDegeri

+ ureticiIsim:  PT_FreeText

+ yapimTarihi:  DateTime

+ yapiTesisReferans:  YapiTesis

+ onarimTarihi:  DateTime

«codeList»

YapiDurumDegeri

+ kullanimda

+ kullanimDisi

+ proje

+ yapimAsamasi

+ yikilmis

+baglanti

1..* +bitis

0..*

+bitis

0..1

+agBaslangic

0..*

+noktaBaslangic

0..1

+eleman

0..*

+ag

1..*
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Şekil 15 TRKBİS Altyapı Genel Veri Teması 

Gaz altyapı ağı için hazırlanan modelde gaz borusu tanımı yapılmış, gaz donanımı 

tipleri açıklanmış ve kamusal ağ tanımı yapılmıştır. Gaz altyapı ağı uygulama 

şeması  Şekil 16’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 16 TRKBİS Gaz Ağı Veri Teması 

 class GenelTipler

AgDizisi

KamusalAgEleman

«featureType»

KamusalBaglantiDizisi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

BaglantiSet

KamusalAgEleman

«featureType»

KamusalBaglantiSeti

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

KamusalAgEleman

Nokta

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

Boru

+ kaplama:  BoruKaplamaTipi

+ cap:  Length

+ malzeme:  BoruMalzemeTipi

+ sekil:  BoruSekilTipi

«featureType»

Kanal

+ koruyucuKaplama:  KanalKoruyucuKaplamaTipi

+ sutun:  Integer

+ yukseklik:  Length

+ sira:  Integer

+ araParca:  Length

+ genislik:  Length

«codeList»

BoruKaplamaTipi

+ pvc

+ diger

+ yok

+ plastik

+ cpvc

«codeList»

BoruMalzemeTipi

+ cpvc

+ beton

+ kompositBeton

+ celik

+ demir

+ galvanizeCelik

+ odun

+ diger

«codeList»

BoruSekilTipi

+ kavisli

+ cember

+ dikdortgen

+ kare

+ yamuk

+ oval

+ diger

«codeList»

KanalKoruyucuKaplamaTipi

+ beton

+ diger

«featureType»

Menhol

+ kapakUzunluk:  Length

+ kapakAcilma:  MenholKapakAcilmaTipi

+ kapakSekli:  MenholKapakSekilTipi

+ kapakGenisligi:  Length

+ kapakYuksekligi:  Length

+ tip:  MenholTipi

+ milUzunlugu:  Length

«codeList»

MenholKapakAcilmaTipi

+ surgu

+ kanca

+ manivela

+ diger

«codeList»

MenholKapakSekilTipi

+ daire

+ kare

+ dikdortgen

+ diger

«featureType»

TasiyiciDirek

+ cap:  Length

+ tesis:  DirekTesisTipi

+ yukseklik:  Length

+ tip:  DirekTipi

+ malzeme:  DirekMalzemeTipi

+ basamak:  Boolean

«codeList»

DirekTesisTipi

+ derin

+ betonTemel

+ diger

«codeList»

DirekTipi

+ hIskelet

+ sokakLambasiDIregi

+ diger

«codeList»

DirekMalzemeTipi

+ aluminyum

+ kompozit

+ beton

+ celik

+ ahsap

+ diger

«codeList»

MenholTipi

+ menhol

+ handhole

+kanal 0..*

+boru

1..*

 class GazAgi

KamusalBaglantiDizisi

«featureType»

Boru

+ kaplama:  BoruKaplamaTipi

+ cap:  Length

+ malzeme:  BoruMalzemeTipi

+ sekil:  BoruSekilTipi

KamusalAgEleman

Nokta

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

Ag

«featureType»

KamusalAg

+ sahip:  SahipYetkil i

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

«featureType»

GazBorusu

+ maksimumKapasite:  Measure

+ ortalamaHacim:  Volume

«featureType»

GazDonanimi

+ tip:  GazDonanimTipi

«codeList»

GazDonanimTipi

+ katodik

+ regulator

+ servisKutusu

+ vana

+ skid

«featureType»

GazAgi
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Su altyapı ağı için hazırlanan modelde su borusu, su donanımı, su ağı detay 

tipleri ve su borusu tipleri, su borusu su tipleri, su donatı tipleri kod listeleri 

açıklanmıştır. Su altyapı ağı uygulama şeması Şekil 17’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 17 TRKBİS Su Ağı Veri Teması 

Kanalizasyon altyapı ağı modeli için kanalizasyon borusu, kanalizasyon ağı, 

kanalizasyon donanımı detay tipleri tanımlanmış ve kanalizasyon borusu tipi, 

kanalizasyon borusu su tipi, kanalizasyon donatı tipi kod listeleri açıklanmıştır. 

Kanalizasyon ağı uygulama şeması Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 class SuAgi

KamusalBaglantiDizisi

«featureType»

Boru

+ kaplama:  BoruKaplamaTipi

+ cap:  Length

+ malzeme:  BoruMalzemeTipi

+ sekil:  BoruSekilTipi

KamusalAgEleman

Nokta

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

Ag

«featureType»

KamusalAg

+ sahip:  SahipYetkil i

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

«featureType»

SuBorusu

+ maksimumKapasite:  Measure

+ ortalamaHacim:  Volume

+ tip:  SuBoruTipi

+ suTipi:  SuBorusuSuTipi

«featureType»

SuDonanim

+ tip:  SuDonatiTipi

«featureType»

SuAgi

«codeList»

SuBoruTipi

+ hidrantLateral

+ endustriyel

+ yerel

+ ticari

«codeList»

SuBorusuSuTipi

+ hamSu

+ icmeSuyu

+ ariti lmisSu

+ tuzluSu

«codeList»

SuDonatiTipi

+ anot

+ baca

+ basincliHat

+ cazibeliHat

+ depolamaHavzasi

+ hidrant

+ kontrolVanasi

+ menhol

+ orneklemeIstasyonu

+ regulator

+ sayac

+ skadaAlgilayici

+ tulumba

+ vana
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Şekil 18 TRKBİS Kanalizasyon Ağı Veri Teması 

Telekomünikasyon ağı modeli için telekomünikasyon kablosu, telekomünikasyon 

bağlantısı, telekomünikasyon donanımı, telekomünikasyon ağı detay tipleri 

tanımlanmış ve kablo malzeme tipi, telekomünikasyon donanım tipi, 

telekomünikasyon ağ tipi kod listeleri açıklanmıştır. Telekomünikasyon ağı 

uygulama şeması Şekil 19’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 19 TRKBİS Telekomünikasyon Ağı Veri Teması 

 class KanalizasyonAgi

KamusalBaglantiDizisi

«featureType»

Boru

+ kaplama:  BoruKaplamaTipi

+ cap:  Length

+ malzeme:  BoruMalzemeTipi

+ sekil:  BoruSekilTipi

KamusalAgEleman

Nokta

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

Ag

«featureType»

KamusalAg

+ sahip:  SahipYetkil i

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

«featureType»

KanalizasyonBorusu

+ maksimumKapasite:  Measure

+ ortalamaHacim:  Volume

+ tip:  KanalizasyonBorusuTipi

+ suTipi:  KanalizasyonBorusuSuTipi

«featureType»

KanalizasyonDonanimi

+ tip:  KanalizasyonDonatiTipi

«featureType»

KanalizasyonAgi

«codeList»

KanalizasyonBorusuTipi

+ birlestirme

+ toplayici

+ basinc

+ vakum

«codeList»

KanalizasyonBorusuSuTipi

+ birlesik

+ geriDonusumlu

+ guclu

+ sihhi

«codeList»

KanalizasyonDonatiTipi

+ akitmaDeligi

+ anot

+ namlu

+ regulator

+ sayac

+ tulumba

+ menhol

 class TelekominikasyonAgi

Ag

«featureType»

KamusalAg

+ sahip:  SahipYetkil i

+ dagitici:  Yetkil iDagitici

AgDizisi

KamusalAgEleman

«featureType»

KamusalBaglantiDizisi

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

Baglanti

KamusalAgEleman

«featureType»

KamusalBaglanti

+ uzunluk:  Length

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

KamusalAgEleman

Nokta

«featureType»

KamusalNokta

+ rota:  Angle

+ yukseklik:  YukseklikBilgisi

«featureType»

TelekominikasyonKablosu

+ maksimumKapasite:  Volume

+ malzeme:  TelekominikasyonKabloMalzemeTipi

«codeList»

TelekominikasyonKabloMalzemeTipi

+ bakir

+ fiberOptikKablo

+ koaksiyalKablo

+ diger

«featureType»

Boru

+ kaplama:  BoruKaplamaTipi

+ cap:  Length

+ malzeme:  BoruMalzemeTipi

+ sekil:  BoruSekilTipi

«featureType»

TelekominikasyonBaglantisi

«featureType»

TelekonikasyonDonanim

+ tip:  TelekominikasyonDonanimTipi

«featureType»

TelekonikasyonAgi

+ tip:  TelekominikasyonAgTipi

«codeList»

TelekominikasyonDonanimTipi

+ anten

«codeList»

TelekominikasyonAgTipi

+ bilgisayarAgi

+ ptsn

+ radyo

+ televizyon

+kablo0..*
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2.7.3.2 Atık Yönetimi Uygulama Şeması 

Atık yönetimi için hazırlanan modelde genel anlamda adres ve bina veri temaları 

ile ilişkisi anlatılan uygulama şemasında adres, adres bileşenleri, atık tesisi, bina, 

kapı ve dış kapı detay tipleri tanımlanmıştır.  

Atık Yönetimi uygulama şemasında atık tesis, aktive tipi, girdi çıktı tipi, tesis 

durum tipi, servis etkin zamanı detay tipleri tanımlanmış ve izin tipi, etkinlik tipi, 

rol tipi, statü tipi kod listeleri açıklanmıştır. Atık yönetimi uygulama şeması Şekil 

20’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 20 TRKBİS Atık Yönetimi Veri Teması 

2.7.3.3 İdari Ve Sosyal Hizmetler Uygulama Şeması 

Kamusal Hizmet Servisleri veri teması, özel hizmet kuruluşları, kamu kurum ve 

kuruluşları ve sosyal hizmet kuruluşları detay sınıflarını,  içermektedir. Bu 

hizmetler sekiz ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu başlıklar; 

 Belediyeler, 

 Kamu düzeni ve güvenliği, 

 Ticari hizmetler, 

 Çevresel koruma, 

 Sağlık hizmetleri 

 class AtikYonetimi

GenelTip

«featureType»

AtikTesis

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ geometri:  GM_Object [0..1]

+ adi:  PT_FreeText [0..1]

+ izin:  IzinTipi [0..*]

+ il iskil iKesim:  Il iskil iKesimRolTipi [0..*]

+ durum:  TesisDurumTipi [0..*]

+ aktivite:  AktiviteTipi [1..*]

+ tip:  EtkinlikTipi

+ servisZaman:  ServisEtkinZaman [0..*]

«dataType»

Aktiv iteTipi

+ tip:  AktiviteTipi

+ girdi:  GirdiCiktiTipi [0..*]

+ cikti:  GirdiCiktiTipi [0..*]

«dataType»

IliskiliKesimRolTipi

+ rol:  RolTipi

+ il iskil iKesim:  CI_ResponsibleParty

«dataType»

TesisDurumTipi

+ statu:  StatuTipi [0..1]

+ tanimlama:  PT_FreeText [0..1]

«codeList»

EtkinlikTipi

+ alan

+ yapiliAlan

«codeList»

IzinTipi

+ tanimlama:  PT_FreeText [0..1]

+ izinNo:  IzinTanimlayici

+ il iskil iKesim:  Il iskil iKesimRolTipi [0..*]

«dataType»

GirdiCiktiTipi

+ girdiCiktiMiktar:  Measure

+ zaman:  Time [0..1]

+ GirdiCiktiTipi:  GirdiCiktiListeTip

«codeList»

GirdiCiktiListeTip

«codeList»

RolTipi

+ uzman

+ operator

+ sahip

+ kontakt

«codeList»

StatuTipi

+ kullanilmayan

+ yasaDisi

+ aktif

+ planlanmis

+ yapimAsamasinda

+ pasif

+ yikimAsamasinda

+ bakim

IzinTanimlayici

«dataType»

Serv isEtkinZaman

+ zaman:  GunSaatTipi

+ servisTanim:  PT_FreeText [0..1]

«codeList»

GunSaatTipi

+ek

0..*
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 Eğlence, kültürel ve dini hizmetler, 

 Eğitim hizmetleri, 

 Sosyal hizmetler. 

Kamusal Hizmet Servisleri veri teması kapsamında her bir detay sınıfının servis 

konumu adres, bina ve geometrik olarak ifade edilmiştir. Ayrıca yine detay 

sınıfları için servis tipleri sorumluluk alanları poligon ile somut olarak ve idari 

birim sorumluluğu ile soyut olarak ifade edilmiştir. 

Kamusal Hizmet Servisleri veri temasında kullanılan tüm detay tipleri servis 

tipleri olarak Şekil 21  uygulama şemasında gösterilmiştir. 
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Şekil 21 TRKBİS Kamusal Hizmet Servisleri Veri Teması 

 class IdariVeSosyalHizmetler

GenelTip

«featureType»

KamusalHizmet

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ veriyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ sorumlulukAlani:  SorumlulukAlanTipi [0..1]

+ servisSaatleri:  PT_FreeText

+ isim:  CografiIsim [0..*]

+ ekKonumTanimi:  PT_FreeText [0..1]

+ sorumluIletisim:  CI_ResponsibleParty [1..*]

+ servisKonum:  ServisKonumTipi

+ servisTipi:  ServisTipDegeri

+ internet:  URL [0..1]

«union»

SorumlulukAlanTipi

+ poligonIleSorumlulukAlani:  GM_Surface

+ idariBirimIleSorumlulukAlani

«union»

Serv isKonumTipi

+ adresIleServisKonumu

+ binaIleServisKonumu

+ geometriIleServisKonumu:  GM_Object

«codeList»

Serv isTipDegeri

+ 1_belediye

+ 2_kamuDuzeniVeGuvenligi

+ 2_1_polis

+ 2_2_itfaiye

+ 2_3_adliye

+ 2_4_hapishane

+ 2_5_helikopterInisAlani

+ 2_6_sahilGuvenlik

+ 2_8_sivilSavunma

+ 2_7_acilCagriNoktalari

+ 3_ticariHizmetler

+ 3_1_tasimacilik

+ 3_1_1_kapaliOtopark

+ 3_1_2_yeraltiGaraji

+ 3_1_3_akaryakitIstasyonlari

+ 3_1_4_topluTasimaHizmetNoktasi

+ 3_1_5_kisServisleri

+ 3_2_alisveris

+ 3_2_1_alisverisMerkezi

+ 3_2_2_dukkan

+ 3_3_parasalVePostaHizmetler

+ 3_3_1_banka

+ 3_3_2_atm

+ 3_3_3_dovizBurosu

+ 3_3_4_postane

+ 3_3_5_kargo

+ 3_3_6_borsa

+ 3_4_konaklamaVeYemek

+ 3_4_1_kampAlani

+ 3_4_2_otel

+ 3_4_3_restaurant

+ 3_5_turizm

+ 3_5_1_konferansSalonu

+ 3_4_3_turistDanismaNoktasi

+ 4_cevreselKoruma

+ 4_1_biyolojikCesitl i l ikPeyzajKoruma

+ 4_2_meteorolojIstasyonlari

+ 4_3_dogalAfetlerdenKorunmaTesisleri

+ 4_6_1_taskinSeti

+ 4_6_2_siginak

+ 4_6_3_korumaDuvari

+ 4_4_6_yamacSetleri

+ 5_saglikHizmetleri

+ 5_1_Hastaneler

+ 5_2_saglikOcaklari

+ 5_3_ruhSagligiMaddeBagimlil igiMerkezi

+ 5_4_diyalizMerkezi

+ 5_5_kalpSagligiMerkezi

+ 5_6_kanOrganBankasi

+ 5_7_agizVeDisSagligiMerkezleri

+ 5_8_veterinerPoliklinikleri

+ 5_9_poliklinikHizmetleri

+ 5_10_dogumHastaneleri

+ 5_11_zihinselEngelli lerBakimMerkezleri

+ 5_13_tibbiTeshisLaboratuvarlari

+ 6_eglenceKulturelVeDiniHizmetler

+ 6_1_eglenceSporMerkezleri

+ 6_1_1_cocukParki

+ 6_1_2_lunapark

+ 6_1_3_piknikAlani

+ 6_1_4_hayvanatBahcesi

+ 6_1_5_stadyum

+ 6_1_6_kapaliSporSalonlari

+ 6_1_7_park

+ 6_1_8_yesilAlan

+ 6_1_9_bahce

+ 6_1_11_mezarlik

+ 6_2_3_plaj

+ 6_2_kulturelTesisler

+ 6_2_1_muze

+ 6_2_2_fuarVeSergiMerkezleri

+ 6_2_3_tiyatro

+ 6_2_4_anfiTiyatro

+ 6_2_5_yarisPistleri

+ 6_2_6_kale

+ 6_2_7_acikHavaSahnesi

+ 6_2_8_kutuphane

+ 6_2_10_sanatGalerisi

+ 6_2_9_konserSalonu

+ 6_3_diniHizmetler

+ 7_egitimHizmetleri

+ 7_1_kreslerVeAnaOkullari

+ 7_2_ilkogretim

+ 7_4_yuksekogretim

+ 8_sosyalHizmetleri

+ 8_1_sosyalKorumaHizmetleri

+ 8_1_1_ozurluAtolyeleri

+ 8_1_2_gunlukBakimHizmeti

+ 8_1_3_aileIciSiddetBarinaklari

+ 8_1_4_cocukYuvasi

+ 8_1_5_huzurEvi

+ 8_1_6_engelliEvi

+ 8_1_7_rehabilitasyonMerkezi

+ 8_2_sosyalYardimKuruluslari

+ 8_2_1_hayirKurumlari

+ 8_2_2_aileDanismaMerkezleri

+ 8_2_3_meslekEdindirmeKurslari
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2.7.3.4 Diğer Temalarla İlişkisi 

Kamusal Hizmet Servisleri veri teması detay sınıfları birincil olarak Adres ve 

Bina veri teması ile ilişkilidir. Kamusal hizmet Servisleri detay sınıfları konumsal 

değerlendirildiğinde bir binayı ifade eder ve adreslendirlmelidir.  Atık Yönetimi 

veri temasının Adres ve Bina veri temalarıyla ilişkisi Şekil 22’ de, Kamusal 

Hizmet Servisleri veri temasının Adres ve Bina veri temalarıyla ilişkisi Şekil 

23’de verilmiştir. 

 

Şekil 22 TRKBİS Atık Yönetimi Çapraz İlişki 
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Şekil 23 TRKBİS Kamusal Hizmet Servisleri Çapraz İlişki 

2.8 TRKBİS.KM Kent Mobilyası Veri Teması 

Kent mobilyaları şehir kimliği öğeleridir. Sokaktaki her şey bu kimliğin 

belirleyicisidir; taksi durakları, toplu taşıma durakları, çöp konteynırları, oturma 

grupları, aydınlatma ve elektrik direkleri, bariyer ve istinat duvarları, ilan – 

reklam panoları, baca, ızgara, menhol, rogar, telekom kutusu, trafolar, trafik 

yatay ve düşey işaretleri, kavşaklar ve yaya ve taşıt geçitlerine ait bilgiler. 

2.8.1 Kapsam 

2.8.1.1 Mevcut durum 

Mevcutta ülkemizde kent mobilyası tesisi yerel yönetimlere bağlı şirketlerce 

yapıldığı gibi çoğu yerel yönetimde de ihale ile yaptırılmaktadır. TRKBİS Projesi 

 class IS capraz

GenelTip

«featureType»

AD::Adres

+ konum:  CografiKonum [1..*]

+ konumlayici:  AdresKonumlayici [1..*]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  Integer

GenelTip

YapiBelge

«FeatureType»

BI::Bina

«dataType»

AD::CografiIsim

+ isimDurumu:  IsimDurumDegeri

+ IsimKaynagi:  CharacterString

+ metin:  YazimKurali [1..*]

+ yerelIsim:  CharacterString

+ yerli l ik:  Yerli l ikTipi

«featureType»

AD::AdresBilesenleri

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

AD::DisKapi

+ eskiKapiNo:  Integer

+ geometri:  GM_Point

+ kapiNo:  CharacterString

+ kapiTuru:  NumaratajTipi

+ uavtNo:  Integer

+ yerlesimAcisi:  Decimal

«featureType»

AD::Kapi

+ isim:  CografiIsim [0..*]

+bilesen 0..1+bilesen 3..*

+bina

0..*

+ekAdres 0..1
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kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay değerlendirmeleri 

neticesinde kent mobilyaları ile ilgili bir standarta rastlanmamıştır. 

Kent Mobilyası Teması için bu rapora örnek teşkil eden dünyadaki standart; 

 CityGML 

CityGML’ de tanımlanan 5 farklı detay düzeyi vardır. Detay düzeyi “0” 2.5 boyutlu 

dijital arazi yüzeyini, detay düzeyi “1” düz çatı yapılı blok binayı, detay düzeyi “2” 

binaların çatı yapılarını, yüzey bilgilerini ve bitki örtüsünü, detay düzeyi ”3” 

ulaşım ve bitki örtüsü objelerinin bina mimarisiyle birlikte sunumunu, detay 

düzeyi “4” içinde gezinebilir bir bina modelini, odalarını, merdivenlerini ve 

mobilyalarını içerir. Bir obje farklı çözünürlüklerde birden farklı düzeylerde 

bulunabilir. Farklı detay seviyelerinde kent mobilyası detayları da farklı olarak 

kullanılmıştır. Kent mobilyası modellenmesi detay seviyesi “1” ile sadece önemli 

objelerin modellenmesiyle başlamaktadır. Detay seviyesi “2” de kent 

mobilyasının örnek bir hali bulunmakta ve detay seviyesi “3” ve “4” ‘de kent 

mobilyası gerçek obje formunda modellenmektedir. 

 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Adres Veri Teması’ nın, 4 farklı iş grubunda, 16 

farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Adres bilgilerinin 13 farklı veri katmanı ile 

tanımlandığı görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 5‘i kullanılan, 8’i üretilen 

olarak tanımlanmıştır. 

2.8.1.2 İçerik  

Kent mobilyaları gereklilik ve fonksiyon uygunlukları bakımından incelenmeden 

yerleştirilmektedir. Farklı mekanlarda yerin özniteliğine uygun, iletişimi 

engellemeyecek, farklı birimler tarafından konumlandırılan diğer mobilyalarla 

uygunluluk sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Kent bilgi sistemlerinde kent mobilyalarının sınıfı, fonksiyonu, yerleştirilme 

zamanı bulunmalıdır. Nesne tanımlayıcısı olarak kullanılan kbsNo diğer 

tablolarla ilişki kurmasını sağlamaktadır. 
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2.8.2 Uygulama Alanları 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler,paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde, Kent Mobilyası Veri Temasının aşağıda 

tanımlanan işlerde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 Arıza Takip Sistemleri 

 Atık Yönetimi 

 Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi 

 Çevre Temizlik Vergisi 

 Doğalgaz Hizmetleri 

 İçmesuyu Hizmetleri 

 İlan Reklam Vergisi 

 İtfaiye Hizmetleri 

 Kent Atlası 

 Kent Mobilyası Yönetimi 

 Levhalama İşleri 

 Peyzaj Düzenleme 

 Ulaşım Ağı 

 Ulaşım Planı 

 Yol bakım onarım hizmetleri 

 Zabıta Hizmetleri 

2.8.3 TRKBİS.KM Uygulama Şeması 

Şekil 24’de Kent Mobilyası Detay Tipleri DisGeometri, KentMobilyasi, 

KentMobilyasiFonksiyonTipi ve KentMobilyasiSinifTipi olarak gösterilmektedir. 

Şekil 25’ de Kent Mobilyası Veri Teması tüm detay tipleri, kod listeleri ve 

ilişkileriyle birlikte gösterilmiştir. KentMobilyasi ve DisGeometri detay tipleri 

arasında ilişki kurulmuştur. KentMobilyası detay tipinde diğer tablolarla ilişki 

sağlayabilmek için kbsNo özelliği kullanılmıştır. KentMobilyasi ile DisGeometri 

arasında da bir örnekleme ilişkisi olduğundan (association) 

ilişkilendirilmişlerdir. KentMobilyasi detay tipinin DisGeometrisi olmayabileceği 

gibi, bir DisGeometri detay tipine ait bir veya daha çok KentMobilyasi 

tanımlanabileceği anlatılmıştır.   
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Şekil 24 TRKBİS Kent Mobilyası Detay Tipleri 
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Şekil 25 TRKBİS Kent Mobilyası Veri Teması 

 

Kent Mobilyaları kentin kimliğini belirleyen öğelerdir. Kent bilgi sistemlerinde 

de ölçeğe bağlı olarak konumlandırılması gerekmektedir. CityGML ile yapılmakta 

olan standartlandırma aşamalarında düşük seviyelerde sadece örneği ve yüksek 

seviyelerde kent mobilyalarının gerçek obje formundaki hali bulunmaktadır. 

Bunun gibi Kent Bilgi Sistemlerinde de bulunduğu adreslerle ve konumlarıyla 

ilişkilendirilmeleri objenin korunması ve onarımı için gerekli görülmelidir. 

 

 class Kent Mobilyasi

«featureType»

KentMobilyasi

+ sinif:  KentMobilyasiSinifTipi [0..1]

+ fonksiyon:  KentMobilyasiFonksiyonTipi [0..*]

+ geometri:  GM_Curve [0..1]

+ kbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«codeList»

KentMobilyasiSinifTipi

+ telefonKulubesi

+ trafikIsaretleri

+ trafikIsigi

+ serbestDuranIsaretler

+ serbastDuranUyariIsaretleri

+ otobusDuragi

+ kruvazman

+ otoyolGise

+ sokakLambasi

+ sokakLambasiDiregi

+ bayrakDiregi

+ copKutusu

+ ruzgarDegirmeni

+ suDegirmeni

+ gunesPaneli

+ sinyalDirek

+ radyoTeleskop

+ baca

+ sokakTabelasi

+ hidrant

+ sokakMerdiveni

+ yuruyenMerdiven

+ rampa

+ bahceAvlu

+ cit

+ abideAnit

+ cesmeFiskiye

+ bank

+ diger

+ kameriye

+ rogarKapagi

+ oyunAlani

+ kavsak

+ refuj

+ hayvanKulubesi

+ yanginMuslugu

+ dogalgazKutusu

+ elektrikKutusu

+ suSayaci

+ pistIsiklandirmaLambasi

+ tumbaliKuyu

+ serenliKuyu

+ artezyenKuyu

+ merkezTipTrafo

+ hucreTipTrafo

+ acikTipTrafo

+ radyoTelsizIstasyonu

+ radarIstasyonu

+ televizyonIstasyonu

+ sabitVinc

+ rayliVinc

«codeList»

KentMobilyasiFonksiyonTipi

+ trafik

+ iletisim

+ diger

+ aydinlandirma

+ kuyu

+ trafo

+ haberlesmeIstasyon

+ vinc

+ degirmen

«featureType»

DisGeometri

+ objeKutuphanesi:  URI

+ geometri:  GM_Point

+ yon:  Angle [0..1]

+ noktaYonu [0..1]

1..*

+disKonum 0..*
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2.9 TRKBİS.SK Su Kütlesi Veri Teması 

Su, çevremizde görünen veya görünmeyen şekilde daima bulunan ve  yaşam için 

çok önemli bir kaynaktır. Şehirleşme faaliyetlerinde büyük bir öneme sahiptir. 

Doğal olarak su kütleleri, ulaşım açısından yeri doldurulamayacak niteliktedir. 

Bunun yanında doğal sınırları meydana getirmektedir. 

2.9.1 Kapsam 

2.9.1.1 Mevcut durum  

Ülkemizde su kütlesi verisinin yönetimine yönelik henüz kabul edilmiş resmi bir 

veri standardı bulunmamaktadır. Fakat aynı zamanda ilgili kurumlar hidrografik 

verilerin yönetimi bağlamında kendi standartlarını belirlemiştir. Bu 

standartların yanında uluslararası kabul görmüş standartları da 

kullanmaktadırlar. 

TRKBİS projesi kapsamında Su Kütlesi veri teması geliştirilme aşamasında 

gerçekleştirilen analizler ve paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucu elde edilen 

veriler / istatistikler ışığında uluslararası coğrafi veri modelleri incelenmiştir. Su 

Kütlesi veri temasına paralellik gösteren seçilmiş dünya örnekleri aşağıda 

verilmiştir: 

 ArcHydro 

 INSPIRE Hydrography Data Schema 

 CityGML Water Bodies Thematic Model 

ArcHydro; ESRI ve University of Texas at Austin işbirliği ile su kaynaklarının 

yönetilmesi icin geliştirmiş olduğu bir veri modelidir. Bu veri modeli hidrografik 

verilerin saklanması ve analizleri icin standartlar getirmektedir. 

INSPIRE direktifi, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki konumsal veri altyapısını 

oluşturmayı amaçlar. Direktif, teknik uygulama kuralları ile belirlenmiş temel 

bileşenler içerir. Bunun yanında çevresel uygulamalar için gereken 34 mekansal 

veri temasını kapsamaktadır. Bu kapsamda 2007 yılından itibaren hidrografik 

verilerin yönetimine yönelik olarak Hydrography Data Scheme adı altında tema 
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geliştirilmektedir. Günümüzde bu veri temasının 3.0.1 nolu sürümü yayımlanmış 

bulunmaktadır. 

CityGML, coğrafi verinin verinin paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan XML 

tabanlı veri değişim standardıdır. Geliştirilen bu veri değişim standardı ile 3B 

sanal şehirler farklı detay seviyelerinde modellenebilmektedir.  

Öte yandan TRKBİS projesi kapsamında kurumlarla yapılan görüşmeler 

sonucunda oluşturulan Su Kütlesi veri temasının, toplamda 6 farklı iş sınıfından 

sadece 2 farklı iş sınıfında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında toplamda 

69 adet farklı iş içersinden 3 adet iş bu veri teması kapsamına girdiği tespit 

edilmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu toplamda 198 farklı 

katmandan sadece 5 tane Su Kütlesi veri katmanının bu işleri yaparken 

kullanıldığı görülmüştür. 

2.10 İçerik 

Su Kütlesi veri teması olarak tüm ülke yüzeyindeki yüzey suları ve durağan 

hidrografik varlıkları kapsamaktadır.  

Su Kütlesi veri temasın geliştirilirken başta şehirlerin ihtiyacı olan dinamik 

koşullarda dikkate alınmıştır. Bunların  başında taşkınlar gelmektedir. Bunun 

yanında 3B sanal şehir modelleri için gerekli detaylar da modele dahil edilmiştir. 

Ulaşım konusu bu tema içersinde ele alınmamıştır. Hidrolojik döngüde önemli 

bir yere sahip olan yer altı suları TRKBİS ‘nin diğer tematik veri temalarında yer 

almaktadır. 

2.11 Uygulama Alanları 

Su Kütlesi veri teması aşağıda belirtilen konularda uygulanabilir. 

 3b sanal şehirlerin modellenmesi, 

 Su kaynaklarının izlenmesi ve yönetilmesi, 

 Afet modelleme ve taşkın analizleri, 

 Tehlikeli atık depolama sahası  tespiti, 

 Atık su yönetimi, 
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 Kirleticilerin değerlendirilmesi, 

 İçme suyu temini, 

Yukarıda belirtilen uygulama alanlarının yanı sıra TRKBİS Projesi kapsamında 

paydaş kurumlarda yapılan çalışmalarda ve gerçekleştirilen analizler  sonucunda 

elde edilen iş listesinden; Su Kütlesi veri teması kapsamına giren işler aşağıda 

verilmiştir. 

 Atık Yönetimi 

 Çevre Kirliliği Yönetimi  

 Kıyı ve Havza Kirliliği Denetimi 

 Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri  

2.12 TRKBİS.SK Uygulama Şeması 

Su Kütlesi veri teması; SuKütlesi, SuSınırYüzeyi, SuZeminYüzeyi, Su 

KapanmaYüzeyi ve SuYüzeyi olmak üzere beş detay tipinden (feature type) 

oluşmaktadır. Veri teması ve temel içeriği Şekil 26’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 26 TRKBİS Su Kütlesi Veri Teması 
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Farklı uygulamalardan doğan ihtiyaçlar karşısında Su Kütlesi veri teması bu 

ihtiyaçları karşılayacak veri modelini sunmaktadır. Gerçek dünyada tek olan bir 

hidrografik nesnenin ifade edilme aşaması birden fazla şekilde olabilir. Örneğin 

sanal şehir modellerinde bulunacak hidrografik nesneler farklı detay 

seviyelerinde olabilir. Akarsular üzerinde taşımacılık söz konusu ise bu durumda 

akarsu topolojisi öne çıkmaktadır. Öte yandan taşkın analizleri 

gerçekleştirilirken farklı parametreler söz konusudur. Dolayısıyla gerçek 

dünyada  tek olan bir nesne farklı ihtiyaçlar karşısında farklı  şekillerde ifade 

edilebilir. Su Kütlesi veri teması geliştirilme aşamasında bu durumlar göz 

önünde bulundurulmuştur. Aşağıda Su Kütlesi  veri temasının detay tiplerinden 

olan SuKütlesi detay tipi verilmiştir (Şekil 27).  

 

Şekil 27 Su Kütlesi Detay Tipleri 

Temel detay tipini oluşturmaktadır. Tema içersindeki diğer detay tipleri kalıtım 

yoluyla bu detay tipi altında toplanmaktadır. İçerinde bulunan sinif adındaki 

özniteliğin kod listesi aşağıda verilmiştir (Şekil 28).  Bu öznitelik yardımıyla su 

kütlesi nesnesinin sınıf tipi belirlenir. 
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Şekil 28 Su Kütlesi Sınıfı  Kod Listesi 

 

Yine SuKütlesi detay tipindeki bir başka öznitelik olan fonksiyon ise bu gerçek 

dünyadaki su kütlesinin fonksiyonunu tutar. Aşağıda fonksiyon özniteliğine ait 

kod listesi verilmiştir (Şekil 29). 

 

Şekil 29 Su Kütlesi Fonksiyon Tipi Kod Listesi İçeriği 
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SuKütlesi detay tipine ait bir başka öznitelik olan kullanim ise gerçek dünyadaki 

su kütlesi nesnesinin kullanım amacını tanımlamaya yarar. Aşağıda bu özniteliğe 

ait olan kod listesi verilmiştir (Şekil 30). 

 

Şekil 30 Su Kütlesi Kullanim Tipi Kod Listesi İçeriği 

 

SuKütlesi detay tipine ait diğer özniteliklerden  olan geometri; su kütlesinin 

geometrisi belirtir ve GM_Solid tipindedir. kbsNo ise o nesnenin tanımlayıcısıdır. 

versiyonBaşlangicTarihi ve versiyonBitisTarihi ise nesnenin veritabanına eklenme 

değiştirilme tarihlerini ifade etmede kullanılır. 

Bir başka detay sınıfı olan SuSınırYuzeyi ise suyun kaplama alanını ifade eder.  

SuYuzeyi, SuZeminYuzeyi ve SuKapanmaYuzeyi kalıtım yoluyla bu detay 

sınıfından oluşmaktadır. Aşağıda bu detay sınıfları arasında ilişkiler 

gösterilmiştir (Şekil 31). 
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Şekil 31 Su Sınır Yüzeyi Çapraz İlişki 

SuYuzeyi detay tipinin özniteliği olan suSeviyesi, su kütlesi nesnesinin 

bulunduğu yükseliği tanımlama da kullanılır. Aşağıda bu özniteliğe ait kod listesi 

verilmiştir (Şekil 32). 

 

Şekil 32 Su Seviyesi Tipi Kod Listesi İçeriği 

 

TRKBİS.Su Kütlesi veri teması sadece kendi içersinde olan bir veri teması 

olmayıp bu kapsamda geliştirilen diğer veri temaları ile de ilişki içerisindedir. Su 

kütlelerinin temel fonksiyonlarından biri de ulaşımdır. TRKBİS.SK, ulaşım veri 

teması ile ilişkilidir. Bunun yanında sulak alanlar gibi coğrafi nesneler Arazi 

Örtüsü veri temasında olduğundan yine bu tema ile ilişki içerisindedir. 

TRKBİS.JD veri teması tüm koordinat sistemlerini ve bunlarla ilişkili nesneleri 

kapsar. Bu açıdan TUCBS.SK veri teması bu temadaki nesnelerle de ilişki 

halindedir. 
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2.13 TRKBİS.UL Ulaşım Veri Teması 

Ulaşım veri grubu;  karayolu, demiryolu ve denizyolu ile ilişkili ulaşım ağlarının 

ve detayların yönetimi için bütünleşik bir yapı sağlar. Ulaşımı temsil eden coğrafi 

veri; çizgi geometride ulaşım ağları, ağ kesişim noktaları ve alan geometride 

ulaşım ağ alanları bilgilerini içermektedir.  

2.13.1 Kapsam 

2.13.1.1 Mevcut durum 

Mevcutta ülkemizde HGK ‘nın kullandığı TOPO25 ve Karayolları Genel 

Müdürlüğünün kullanmakta olduğu kurumsal standartlar haricinde mekansal 

veri ile ilgili kullanılan bir standart olmamasına rağmen özellikle karayolu 

verisinde en kısa yol analizi gibi güzergah analizleri konusunda, paydaş 

analizlerinde kendi verilerini kurumsal bir standartta veya kullanılan yazılım 

standartlarında ürettikleri/düzenledikleri görülmüştür. Bunun dışında TRKBİS 

analizleri kapsamında denizyolu veya demiryolu ile ilgili bir standarta 

rastlanmamıştır. 

Ulaşım teması için bu rapora örnek teşkil eden dünyadaki örnekler; 

 EuroRoadS 

 INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks) 

 TransXML 

Euroroads, Mart 2004 de başlayıp 2006 Ağustosunda tamamlanan, taşımacılık, 

trafik yönetimi, yol bakımı, yol güvenliği, çevresel ve sosyal planlama gibi 

konularda yol verilerine bir standart getirmek amacı ile Avrupa için 

geliştirilmiştir. Üyeleri arasında İsveç,  Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, 

Avusturya, Belçika ‘dan ajanslar ve özel sektörler bulunmaktadır. Temel amacı, 

yol verisine bir standart getirmek ve farklı ülkelerin birlikte çalışabilirliğini 

sağlamaktır. 
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INSPIRE, direktifleri kapsamında ulaşım ile ilgili de bir standart yayınlamıştır. 

“Transport Networks”, karayolu, demiryolu ve denizyolu ile ilgili verileri ve 

aralarındaki ilişkileri kapsamaktadır. 

TransXML, dört ana başlıkta ulaşım verilerini standardize edip xml olarak 

yönetimi hedeflemiştir. Bu başlıklar; karayolu tasarımı, ulaşım inşası, karayolu 

köprü ve yapıları ile ulaştırma güvenliğidir. Proje Eylül 2006 ‘da tamamlanmıştır. 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde; Bina Veri Teması’ nın, 6 farklı iş grubunda, 42 

farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Adres bilgilerinin 15 farklı veri katmanı ile 

tanımlandığı görülmüştür. Ayrıca veri katmanlarından 4‘ü kullanılan 11’i 

üretilen olarak tanımlanmıştır. 

2.13.1.2 İçerik 

TRKBİS.UL veri yapısı itibariyle birlikte çalışabilecek nitelikte ortak kavramsal 

modele göre tasarlanmıştır. Gerçek dünyadaki otobüs hattı ve tren yolu gibi 

ulaşım ağları, otobüs durağı,  tren istasyonu ve yol kesişimini ifade eden ulaşım 

noktaları ve alan geometrideki ulaşım yapıları, ulaşım alanları ile bütünleşik 

yönetilebilir. 

Bu veri grubunun amacı, ulaşım ile ilişkili bilgilerin yönetiminde ortak bir temel 

ve referans sağlamaktır. Ayrıca bu veri teması, kara-demir-denizyolunun 

bütünleşik kullanımı için kamu ve özel sektör ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Örneğin ulaşım verisi; emlak yönetimi, envanter yönetimi, inşaat, tasarım ve 

planlama, afet yönetimi, acil durum yönetimi, çevresel etki değerlendirme, akış 

modellemesi, araç yönlendirme ve navigasyon sistemleri, kargo hizmetleri, kaza 

yönetimi, seyahat planlama, bakım, ulaşım ağı yönetimi, trafik kontrol ve 

yönetimi uygulamalarında kullanılabilir. Ulaşım olanaklarının gelişimi, yolcu 

güvenliğinden çevresel etki ve sosyal planlamadaki yerine kadar çeşitli 

konulardaki önemi ile ekonomik gelişimi desteklemektedir. Böylelikle ulaşım 

verisi yerel düzeyden, bölgesel, ulusal, Avrupa ve küresel düzeye kadar her 

seviyede kullanılabilir. Türkiye’de il sınırları ötesinde ulusal ve uluslararası 

uygulamaları destekleyecek düzeydedir.  
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Bu kapsamda ulaşım veri teması için belirlenen detay tipleri; Yol Orta Çizgisi, 

Karayolu, Ana ulaşım aksları, İmar Planı Yolu, Karayolu güzergahı, Karayolu 

Yapıları, Ulaşım Ağları, Yol, Demiryolu, Demiryolu güzergahı İstasyon, Demiryolu 

Yapıları, Hat, Gişe yeri, İstasyon Yeri olarak tanımlanmıştır. 

2.13.2 Uygulama alanları 

TRKBİS Projesi kapsamında yapılan analizler, paydaş görüşmeleri ve çalıştay 

değerlendirmeleri neticesinde, Ulaşım Veri Temasının aşağıda tanımlanan 

işlerde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 Adrese Dayalı NüfusKayıt Sistemi (UAVT) 

 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti 

 Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı  

 Aplikasyon 

 Arıza Takip Sistemleri 

 Atık Yönetimi 

 Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi 

 ÇevreKirliliği Yönetimi / Denetimi 

 Çevre Temizlik Vergisi 

 Doğalgaz Hizmetleri 

 Emlak Vergisi 

 İçmesuyu Hizmetleri 

 İfraz (Ayırma) İşlemi  

 İlan Reklam Vergisi 

 İmar Durum Belgesi 

 İmar Planı 

 İmar Uygulaması 

 İş Yeri Ruhsatı 

 İtfaiye Hizmetleri 

 Kamu Envanter Yönetimi 

 Kamulaştırma 

 Kazı Ruhsatı 
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 Kent Atlası 

 Kent Mobilyası Yönetimi 

 Levhalama İşleri 

 Numarataj 

 Otopark Yönetimi 

 Parselasyon 

 Pazar Yeri Takip Hizmetleri 

 Peyzaj Düzenleme 

 Sağlık Hizmetleri 

 Şikayet Yönetimi 

 Tevhid (Birleştirme İşlemi)  

 Ulaşım Ağı 

 Ulaşım Planı 

 Veteriner Takip Hizmetleri 

 Yapı Denetimi 

 Yapı Ruhsatı 

 Yol bakım onarım hizmetleri 

 Terk İşlemi 

 Yoldan ihdas İşlemi  

 Zabıta Hizmetleri 

2.13.3 TRKBİS.UL Uygulama Şeması 

Ulaşım veri teması 5 ana başlıkta modellenmiştir. 

 Ulaşım Temel Sınıfları  

 Demiryolu  

 Denizyolu  

 Karayolu 
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Şekil 33 TRKBİS Ulaşım Veri Teması  

 

Kara-demir-deniz yollarını temsil eden coğrafi verinin bütünleşik yönetiminde 

ortak soyut detay sınıfları tanımlanmıştır. Kavramsal düzeyde tanımlanan Ağ 

Elemanı detay sınıfı; Ağ Noktası, Ağ Hattı, Ağ Çizgisi, Ağ Alanı ve Ağ Özellik soyut 

sınıflarından oluşmaktadır ve ulaşıma yönelik soyut detay sınıfları için temel 

oluşturmaktadır (INSPIRE,  2008b). Ulaşım ağında tanımlanan soyut detay 

sınıfları, tüm ulaşım ağları için ortak ve temel sınıflardır. Bunlar sıralanacak 

olursa; 

 class Ulasim Temel Siniflar

«featureType»

AgElemani

+ isim:  CharacterString [0..*]

«featureType»

AgOzellik

«featureType»

AgToplamCizgisi
«featureType»

AgCizgisi

+ geometri:  GM_Curve

«featureType»

AgNoktasi

+ geometri:  GM_Point

«featureType»

UlasimAlani

«featureType»

UlasimYolu

«featureType»

UlasimHatti
«featureType»

UlasimNoktasi
«featureType»

UlasimOzellik

«featureType»

UlasimErisimKisitlama

+ kisitlama:  UlasimErisimKisitlama

«codeList»

UlasimErisimKisitlama

+ donemlikErisim

+ fizikselOlarakImkansiz

+ hakErisimineAcik

+ ozelErisim

+ ucretliGiseliGiris

+ yasalOlarakYasak

«featureType»

UlasimYolDuzeyi

+ duzey:  UlasimYoluDuzeyi

«codeList»

UlasimYoluDuzeyi

+ altGecitSeviyesi

+ altGecittenDahaAltSeviye

+ normalYolSeviyesi

+ ustGecitSeviyesi

+ ustGecittenDahaYukarida

«featureType»

UlasimYonetimBirimi

+ bakimYapanKurum

+ yonetenKurum

«featureType»

UlasimNesneVersiyonu

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  Real

«featureType»

AgAlani

+ geometri:  GM_Surface 0..1 0..1
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 Ulaşım Hattı, iki ağ noktasını bağlayan eğik/doğrusal çizgidir ve Ağ Hattı 

alt sınıfıdır.  Çizgi geometriyle temsil edilir ve yolun geçtiği merkez 

çizgidir. 

 Ulaşım Noktası, ulaşım hattının başlangıç ve bitişini ifade eden nokta 

geometridedir. Ulaşım hatları arasındaki bağlantıları tanımlayan Ağ 

Noktasının alt sınıfıdır. 

 Ulaşım Yolu, ulaşım ağında bütünleşmiş ulaşım hatlarını sunan ulaşım 

yoludur ve Ağ Çizgisi alt sınıfıdır. Tanımlanmış bir başlangıca sahip ve 

bütünleşik ağdaki her konum belirli parametre ile ifade edilebilir. 

 Ulaşım Alanı, bir ağda belirli bir alan geometride ifade edilir ve Ağ Alanı alt 

sınıfıdır. 

 Ulaşım Özellik, ağ elemanında veya ağ boyunca sunulan soyut detay sınıfıdır 

ve Ağ Özellik alt sınıfıdır. Bu temel tip ağ ilişkili olayların özelliklerini 

tanımlamaktadır. Ulaşım Özellik sınıfı tüm ulaşım ağları için tanımlanan 

Ulaşım Yönetim Birimi, Ulaşım Nesne Versiyonu, Yol Düzeyi, Ulaşım Araç 

Kısıtlama ve Ulaşım Erişim Kısıtlama sınıflarından oluşur. 

Ulaşım ağındaki karayolu, demiryolu, denizyolu gruplarındaki tüm detay 

sınıfları; Ulaşım Alanı, Ulaşım Yolu, Ulaşım Hattı, Ulaşım Noktası ve Ulaşım 

Özelliği detay sınıflarının alt sınıfları olarak tanımlanmıştır. 
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Şekil 34 Demiryolu Veri Teması 

 

Tren yolları ile ilişkili yol hatlarını, istasyon alanı vb. bilgileri birlikte kullanma 

olanağı sunar. Tren yollarına ait istasyon ve güzergah üzerindeki diğer durak 

noktaları ile kesişebilir. Böylelikle,  ulaşım planlama, kaza yönetimi,  çevresel 

analizler ile lojistik planlama ve yönetiminde bu veri teması kullanılabilmektedir. 

 

 class Demiryolu

«featureType»

DemiryoluIstasyonAlani

+ istasyonAdi:  CharacterString

«featureType»

Demiryolu

+ demiryoluKodu:  CharacterString

«featureType»

DemiryoluYardAlani

+ demiryoluYardAlani:  DemiryoluYardAlaniTipi

«codeList»

DemiryoluYardAlaniTipi

+ demiryoluIstasyonAlani

+ kargoTerminalAlani

«featureType»

DemiryoluHatti

+ demiryoluElektirigi:  CharacterString

+ demiryoluMaksimumHizi:  Integer

+ demiryoluTip:  DemiryoluTipi

+ raySayisi:  Integer

«codeList»

DemiryoluTipi

+ askil iDemiryolu

+ disliCarkliDemiryolu

+ kablolu

+ manyetikYukseltme

+ metro

+ tekRay

+ tranvay

+ tren

«featureType»

DemiryoluNoktasi

+ istasyonKodu:  CharacterString

+ noktaTipi:  DemiryoluNoktaTipi

+ platformSayisi:  Integer

«codeList»

DemiryoluNoktaTipi

+ demiryoluBaglanti

+ demiryoluDurakNoktasi

+ demiryoluHatGecisi

+ demiryoluSonu

+ karayoluGecisi

«featureType»

DemiryoluOlcum

+ demiryoluOlcumDegeri:  Integer

+ olcumKategorisi:  DemiryoluOlcumKategorisi

«codeList»

DemiryoluOlcumKategorisi

+ dar

+ diger

+ genis

+ standart

+ uygulanamaz

«featureType»

DemiryoluKullanim

+ kullanimTipi:  DemiryoluKullanimTipi

«codeList»

DemiryoluKullanimTipi

+ arabaTasima

+ kargo

+ yolcu

AgAlani

«featureType»

UlasimAlani

AgToplamCizgisi

«featureType»

UlasimYolu

AgCizgisi

«featureType»

UlasimHatti

AgNoktasi

«featureType»

UlasimNoktasi

AgOzellik

«featureType»

UlasimOzellik
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Şekil 35 Denizyolu Veri Teması 

Denizlerde,  nehirlerde, kanal,  körfez  ve koylardaki teknelerin ve gemilerin 

hareket rotalarını gösterir. Deniz yollarını gösteren bilginin kara ve demiryolu 

bilgisiyle bütünleşik gösterimi ile lojistik hizmetlere yönelik muhtemel ulaşım 

rotaları tespit edilebilir, ulaşım planlama ve yönetimi gerçekleştirilebilir 

 class Denizyolu

«featureType»

LimanAlani

+ hizmet:  HizmetTipi

+ limanAdi:  CharacterString

«featureType»

Denizyolu

+ feribotKullanim:  FeribotKullanimTipi [0..1]

+ sinir:  DenizyoluSiniri

«featureType»

DenizyoluHatti

+ hatAdi:  CharacterString

+ hatYolcuKapasitesi:  Integer

+ hatYukKapasitesi:  Integer

+ yukBilgisi:  CharacterString

«featureType»

DenizNoktasi

«featureType»

DenizyoluNoktasi

+ denizyoluNokta:  DenizyoluNoktaTipi

«featureType»

LimanNoktasi

AgToplamCizgisi

«featureType»

UlasimYolu

AgCizgisi

«featureType»

UlasimHatti

AgAlani

«featureType»

UlasimAlani

AgNoktasi

«featureType»

UlasimNoktasi

«codeList»

DenizyoluSiniri

+ cemtSinifiI

+ cemtSinifiII

+ cemtSinifiIII

+ cemtSinifi iIV

+ cemtSinifiVa

+ cemtSinifiVb

+ cemtSinifiVIa

+ cemtSinifiVIb

+ cemtSinifiVIc

+ cemtSinifiVII

«codeList»

FeribotKullanimTipi

+ arabaTasima

+ diger

+ kamyonTasima

+ trenTasima

+ yolcuTasima

«codeList»

DenizyoluNoktaTipi

+ hareketliKopru

+ seviyeKilitleri

+ tekneDonusNoktasi

+ tekneTrafikAkisKesisimi

+ terminal

«codeList»

HizmetTipi

+ arac

+ yolcu

+ yuk
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Şekil 36 Karayolu Veri Teması 

 class Karayolu

AgOzellik

«featureType»

UlasimOzellik

«featureType»

KarayoluBilgisi

+ karayoluDogrultu:  KarayoluDogrultuTipi

+ karayoluYukBilgisi:  CharacterString

+ seritCizgisi:  SeritCizgiTipi

+ seritSayisi:  SeritSayisiNiteligi

«featureType»

KarayoluHiz

+ arac:  AracTipi

+ hizlimit:  HizLimitKaynagi

+ hizLimit:  HizLimitDuzeyi

+ hizLimitDegeri:  Integer

+ hizLimitHava:  HizLimitHavaEtkisi

+ hizLimitiGecerliPeriyodu:  TM

+ hizLimitiSeritSayisi:  Integer

+ hizSinirlama:  HizSinirlamaAlanDurumu

+ yolDogrultu:  YolDogrultuTipi

«featureType»

KarayoluTrafik

+ yolTrafik:  YolTrafikTipi

«featureType»

YolTanitimi

«featureType»

YolHatti

AgAlani

«featureType»

UlasimAlani

AgCizgisi

«featureType»

UlasimHatti

AgToplamCizgisi

«featureType»

UlasimYolu

AgNoktasi

«featureType»

UlasimNoktasi

«featureType»

KarayoluServ isAlani

+ yolServisAlani:  YolServisAlaniTipi

+ yolServisOlanaklari:  YolServisOlanakTipi

«codeList»

YolServ isAlaniTipi

+ dinlenmeAlani

+ giseAlani

+ otobusDuragi

+ parkAlani

«codeList»

YolServ isOlanakTipi

+ alisveris

+ icecek

+ oyunAlani

+ piknik

+ tuvalet

+ yakit

+ yiyecek

«featureType»

YolAlani

«featureType»

AracTrafikAlani

«featureType»

Karayolu

+ kontrolKesimNumarasi:  CharacterString

+ ulusalYolKodu:  UlusalYolKoduTipi

+ uluslararasiYolKodu:  CharacterString

«codeList»

UlusalYolKoduTipi

«featureType»

YolNoktasi

+ karayoluNoktasiTipi:  KarayoluNoktasiTipi

«codeList»

KarayoluNoktasiTipi

+ demiryoluylaKesisim

+ donelKavsak

+ duzeyleAyrilmisGecis

+ kapaliTrafikAlani

+ karayoluHatlariBaglantisi

+ trafigeKapaliAlan

+ yolHatlariKesisimi

+ yolHattininSonu

«codeList»

UlasimYapiTuru

+ altGecit

+ banket

+ kaldirim

+ karayoluAltGeciti

+ karayoluUstGeciti

+ kavsak

+ kopru

+ kopruViyaduk

+ kosuParkuru

+ kucukMenfez

+ makasBinasi

+ menfez

+ merdiven

+ meydan

+ otopark

+ rampa

+ sigGecitYeri

+ tunel

+ ustGecit

+ yolEngelleri

+ yolPisti

+ yolTurnikeleri

«codeList»

KarayoluFonksiyonelSinifTipi

+ 1DereceOtobanDevletYolu

+ 2DereceIlYoluOzelYol

+ 3DereceBulvarIlYolu

+ 4DereceCadde

+ 5DereceSokakKoyYolu

+ 6DereceSokakKoyYolu

«codeList»

KarayoluTurTipi

+ agirVasitaYolu

+ arabaParkGirisi

+ baglantiYolu

+ bisikletYolu

+ diger

+ gecitYol

+ genisCevreYolu

+ otoyolu

+ servisGirisi

+ servisYolu

+ tarlaYolu

+ trafigeKapaliYol

+ yayaYolu

«codeList»

KarayoluYapiMalzemesiTuru

+ adiParkeTasi

+ asfalt

+ beton

+ betonPlak

+ cakil

+ desenliPlaka

+ diger

+ granitTas

+ karsimen

+ kil itTasi

+ mozaikParke

+ ocakTasi

+ parke

+ stabilize

+ toprak

«codeList»

YolTrafikTipi

«codeList»

SeritCizgiTipi

+ seritCizgisiVar

+ seritCizgisiYok

«codeList»

SeritSayisiNiteligi

+ maksSeritSAyisi

+ minSeritSayisi

+ ortalamaSeritSayisi

«codeList»

KarayoluDogrultuTipi

+ herIkiYonAcik

+ yolHattiTersYon

+ yolHattiYon

+ yolKapali

«codeList»

AracTipi

+ acilYardimAraci

+ askeriArac

+ bisiklet

+ butunAraclar

+ engelliAraci

+ hafifRayliArac

+ halkOtobusu

+ karZincirl iOtobus

+ kurumAraci

+ moped

+ motosiklet

+ okulOtobusu

+ ozelFonksiyonluArac

+ ozelOtobus

+ ozelOtomobil

+ patlayiciKargo

+ postaAraci

+ suTemizlikKargo

+ tanker

+ tarimAraci

+ tasimaKamyonu

+ tasiyiciOtomobili

+ tehlikeliKargo

+ tirKamyon

+ yaya

+ yolcuMinibusu

«codeList»

HizSinirlamaAlanDurumu

+ okulaYakinSinirl i

+ parkIcindeSinirl i

+ sehirDisindaSinirl i

+ sehirIcindeSinirl i

+ trafikAlani

+ trenYoluGecisindeKararli

«codeList»

HizLimitKaynagi

+ degiskenTrafikIsareti

+ kuralYasayaBagli

+ sabitTrafikIsareti

«codeList»

HizLimitHav aEtkisi

+ buzaBagli

+ siseBagli

+ yagmuraBagli

«codeList»

HizLimitDuzeyi

+ hizMaksDeger

+ hizMinDeger

+ hizOnerilenMaksDeger

+ hizOnerilenMinDeger

«codeList»

YolDogrultuTipi

«featureType»

UlasimYapisi

+ isim:  CharacterString

+ ulasimYapi:  UlasimYapiTuru

«featureType»

KarayoluBilgi

+ karayoluGenisligi:  Integer

+ karayoluYapiMalzemesi:  KarayoluYapiMalzemesiTuru

+ karayoluYuzeyi

«featureType»

KarayoluSiniflandirmasi

+ karayoluFonksiyonelSinif:  KarayoluFonksiyonelSinifTipi

+ karayoluTuru:  KarayoluTurTipi

+hat 1..*

+tanitim 0..2



Karayolu,  yol hattı detayları ve ilişkili tanımlamalar ile ifade edilmektedir. 

Ulaşım terminali ve duraklarıyla birlikte kullanılabilir. Böylelikle; ulaşım 

planlama,  yol planlama,  afet planlaması,  adres bulma,  çevresel etki 

değerlendirme çalışmaları ve birçok uygulamada etkin olarak kullanılmaktadır. 

Karayolu verisi, modelde tanımlanan Yol Hattı özelliklerini içerir ve yol 

türlerine göre sınıflandırılmıştır. 

Tüm modelde, konum bilgisi içeren nesneler “feature type”, bunlara bağlı 

öznitelikler ise codelist sınıfları ile tanımlanmıştır. Genelleştirme 

(generalization) yöntemi ile üst nesneden alt nesneye tüm özelliklerin aktarılımı 

sağlanarak modelde, tip ve sınıflar arasındaki özellikler tanımlanmıştır. 

Geometri tanımı olarak ISO 19107:2003 standartından GM_Point, GM_Surface ve 

GM_Curve kullanılmıştır. 

TRKBİS:AD temasında tanımlanan yol bilgisi CSBM ile ilişkilendirilebilir (Şekil 

37). 
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Şekil 37 TRKBİS Ulaşım Çapraz İlişkisi 

  

 class Adres Capraz Iliski

«featureType»

Adres

+ konum:  CografiKonum

+ konumlayici:  AdresKonumlayici

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

+ versiyonNo:  Real

«featureType»

AdresBilesenleri

+ tucbsNo:  NesneTanimlayici

+ versiyonBaslangicTarihi:  DateTime

+ versiyonBitisTarihi:  DateTime [0..1]

«featureType»

CSBM

+ csbmAdi:  CharacterString

+ csbmKodu:  Integer

+ sabitTanitimNumarasi:  CharacterString

+ turu:  CSBMTuru

UlasimHatti

«featureType»

Karayolu::YolHatti

«featureType»

Karayolu::

YolTanitimi

+detay

«voidable» 0..1

+bilesen

3..*

+csbm 1..*

+tanitim 1

+hat 1..*

+tanitim 0..2
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