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ÖZET
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırılan yeni
fotogrametrik sistemler, kurumun, teknolojideki gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve sektördeki lokomotif
görevini başarılı bir şekilde yürütmekte olduğunun bir göstergesidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
bünyesinde yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, ülkenin sayısal kadastrosunun
tamamlanmasının ardından, mevcut kadastronun da sağlam ve kaliteli bir şekilde, güncel olarak yenilenmesi ve
sayısal ortama aktarılması konusunda oldukça başarılı bir projedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda,
görüntü altlığı olarak 20-30cm GSD doğruluğuna sahip ortofoto görüntü altlıklarından faydalanılması
öngörülmüştür. Kullanılacak görüntü altlıkları, yenileme öncesinde karar destek süreçlerinde, yenileme
sonrasında ise kalite, bütünlük kontrollerinde ve yasal boyutuna altlık oluşturmak amacını öngörmektedir.
Kurum bünyesinde kurulan, görüntüleri servis verebilen sistemler vasıtası ile OGC standartlarına uygun
ortofoto görüntüler servise hazır hale getirilmektedir. Bu kapsamda kurum bünyesindeki mevcut ortofoto
görüntülerine ek olarak, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile protokoller yapılarak bu kurum ve kuruluşların da
ortofoto görüntüleri paylaşılmış ve paylaşılacaktır. Ayrıca yapılan ortofoto ihale çalışmaları ile de ortofotosu
mevcut alanların daha da genişletilmesi çalışmalarına hız verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: TKGM, TKMP, Ortofoto, OGC, Görüntü Servisleri.

1. GİRİŞ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi,
ülkenin sayısal kadastrosunun tamamlanmasının ardından, mevcut kadastronun da sağlam ve kaliteli
bir şekilde, güncel olarak yenilenmesi ve sayısal ortama aktarılması konusunda oldukça başarılı bir
projedir. Bu proje kapsamında TAKBİS çalışmaları daha geniş alana yayılma imkanı bulmuş, tesis
kadastrosu çalışmaları tamamlanmış, yenileme çalışmaları da aynı hızda ve kararlılıkla başlatılmış ve
devam etmektedir.
Bu gelişmeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte iş yapan kurum, kuruluş ve
vatandaşlar da işbirliğinin ve güven ilişkilerinin daha da artmasına sebep olmaktadır. Ülke genelinde
tüm mülkiyet bilgisini üreten, depolayan, yöneten ve koruyan köklü bir teşkilat olan Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, lokomotif görevleri ile de ülkenin geleceğine önemli çalışmalarla yön vermektedir.
Son zamanlarda Türkiye Ulusan Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının da hız kazanması ile,
ülke genelinde hassas, güvenilir ve güncel altlıklara gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Bu konuda
da önemli projelere imza atan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ortofoto Bilgi Sistemi projesini
hayat geçirmek için çalışmalarına başlamıştır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı bünyesine
kazandırılan yeni fotogrametrik sistemler, kurumun, teknolojideki gelişmeleri çok yakından takip
etmekte ve sektördeki lokomotif görevini başarılı bir şekilde yürütmekte olduğunun bir göstergesidir.
Bu şekilde ülke genelinde en kısa zamanda temel bir altlık olarak ortofoto görüntüler hazırlanacak ve
servis edilecektir.
2. ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ GEREKSİNİMİ
Ülkemizde bulunan ve coğrafi verilerle çalışan pek çok sektör bulunmaktadır. Bu sektörlerin en temel
ihtiyacı sağlıklı, güvenilir, kolay ve çabuk ulaşılabilir, sonuç alınabilir bir sistemin bulunmasıdır. 15
Mayıs 2007 de yayımlanan INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) direktifinin de
en temeldeki amacı “bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda halk ve kamu kuruluşları tarafından
kullanılan; uygulamaya, görüntülemeye ve değerlendirmeye hazır halde bulunan yüksek kaliteli ve
harmonize edilmiş mekansal (coğrafi) veri elde etmektir.” INSPIRE direktiflerin temel prensipleri
aşağıdaki adımlarda detaylı belirtilmektedir.
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•
•
•
•
•

Veri bir defa toplanmalıdır ve en etkili şekilde güncelliği sürdürülmelidir.
Değişik veri kaynaklarından elde edilmiş, aynı kategorideki farklı veriler birleştirilebilmeli ve
birçok kullanıcı ve uygulama servisleri tarafından paylaşılabilmelidir.
Ülkelerin bir kurumu tarafından toplanan mekansal verileri ülkenin diğer kurumları tarafından
da erişilebilir olmalıdır.
İyi bir ülke yönetimi için gerekli olan mekansal veri, gelişmiş uygulamaları sağlayacak
durumda olmalıdır.
Mekansal verinin, amaçlara uygunluğunu değerlendirmek ve verinin kullanımının sağlamak
adına hangi durumların uygulanması gerektiğini bilmek için gerekli bilgiye kolayca
ulaşılabilmelidir.

Şekil 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ortofoto Bilgi Sistemi
Bu amaçla da öncelik sırasına göre yapılması gereken Ekler yayımlanmış ve kuralları konulmuştur. Bu
yayımlanan öncelikler sırasına göre ülke genelinde bu işleri yapan kurum veya kuruluşlar görevlerini
yerine getirmek için gereken çalışmaları bünyelerinde hazırlamaktadırlar.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu çalışmalarda kendi üzerine düşen görevleri hızlı bir
şekilde yerine getirmek için çağdaş ve ileriye dönük çalışmalara başlamıştır.

Şekil 2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mekansal Projeleri
Bu çalışmalardan bir tanesi de, tüm coğrafi tabanlı çalışmalara altlık teşkil edecek olan Ortofoto Bilgi
Sistemi çalışmalarıdır. Ortofoto Bilgi Sisteminin en önemli amacı, Tapu Kadastro Modernizasyon
Projesi kapsamında, kadastro yenileme çalışmalarında
• Yenileme öncesi karar destek süreçlerinde kullanmak
• Yenileme sonrasında ise kalite, bütünlük kontrolleri ve
• Yasal boyutuna altlık oluşturmak
şeklinde olmaktadır. Bunun yanı sıra ülke seviyesinde kullanım ihtiyacı da oldukça büyük
boyutlardadır. Yan ürünlerinden bir tanesi ve önemli süreci olan sayısal yükseklik modelinin
üretilmesi çalışması da bu projenin önemini bir kat daha artırmaktadır.
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3. ORTOFOTO VE ORTOFOTO HARİTA
Ortofoto,
• Resmin eğiklik ve dönüklüğünden ileri gelen hataların giderilmesi, ayrıca arazideki
yükseklik farkından ileri gelen nokta kaymalarının da asgari düzeye indirilmesi
suretiyle elde edilen üründür.
• Perspektif resimlerdeki, resim eğikliği ve arazideki yükseklik farklarından dolayı
oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilen ve harita gibi belli ve
sabit bir ölçeği olan topografik görüntüdür.
• Diğer bir tanımla, taranmış, geometrik ve perspektif bozulmaları giderilmiş ve bir
harita projeksiyonu yada düz bir dikdörtgen form üzerine oturtulmuş, foto plan olarak
da adlandırılan düzeltilmiş hava fotoğrafıdır.
Ortofoto Harita,
• Üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eş yükseklik eğrileri, yer ve mevki isimleri ve
benzeri kartografik bilgilerin eklendiği ortofoto görüntülere verilen isimdir.
• Resimlerdeki eğiklik etkileri ve yükseklik farklarından (rölyef kayma) ileri gelen
hataların giderilmesi ile elde edilen ortofoto görüntüler üzerine eş yükseklik eğrileri,
yükseklik bilgileri, harita kenar bilgileri de eklenmek suretiyle elde edilen, ortofoto
görüntü parçacıklarının birleştirilmesiyle standart veya rastgele ölçeklerde üretilen
foto haritadır.

Şekil 3. Gerçek Ortofoto
4. ORTOFOTO ÜRETİM SÜREÇLERİ
Fotogrametrik harita üretimin aşamaları genel olarak aşağıdaki şekildedir.
• Planlama
• Uçuş Planları ve Hazırlıklarının Yapılması
• Jeodezi
• Uçuş
• Görüntülerin Elde Edilmesi
• Fotogrametrik Kıymetlendirme Çalışmaları
• Ürünlerin Elde Edilmesi
• Arşivleme

Şekil 4. Ortofoto Üretim Süreçleri
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Ortofoto üretiminde kalite kontrolünün yapılması, sonuç ürüne olan güvenilirliğin artmasına yol
açacaktır. Bu sebeple aşağıda belirtilen kalite gereksinimleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Spektral bantlar ve Kapsama Alanı
• Spektral bantlar (R,G,B,IR,…)
• Spektral Kapsama Alanı (Görünür Dalga Boyları, …)
Radyometrik Doğruluk, Bütünlük
• Radyometrik Çözünürlük (8 Bit, 12 Bit, …)
• Radyometrik Sınırlar (0-256,0-64Milyon,…)
• Radyometrik Dağılım (Gaussian Curves….)
• Örnekleme Algoritması (Bilineer, Kubik,….)
Mekansal Çözünürlük ve Kapsama Alanı
• Yer Örnekleme Aralığındaki Mekansal Çözünürlük
• Sayısal Görüntünün Arazide Kapladığı Alan
Geometrik Doğruluk, Bütünlük
• Görüntü Üzerindeki Detayların Görünümleri
Renk Dengeleme ve Zenginleştirme
• Arazideki Doğal Renklerin Elde Edilmesi
• Ayrıntıları İncelenecek Detaylar Öne Çıkartılır
Konumsal Doğruluk
• Konum ve Yükseklikte Arazi İle Uyumluluğu
Grafik Mükemmellik
• Resim Boşlukları, Bulut Gölgeleri Olmamalı
•
Farklı Zamanlarda Çekilen Görüntüler Kullanılmamalı
Görüntü Formatı ve Coğrafi referanslama
• Coğrafi Etiketleri, Koordinatları İçeren Geotiff Format
Dosya İsimlendirmeleri
Metadata Tamlığı
• Metadata Geotiff Formatı İçine Gömülüdür
• Metadata ASCII olarak Kayıtlıdır

Şekil 5. Ortofoto üretiminde görüntü düzeltme işlemleri
5. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ORTOFOTO BİLGİ
SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşan
projelerden en önemlisi olan Tapu kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında yapılan yenileme
çalışmalarında temel altlık olarak kullanmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara da hizmet vermek
amacı ile ortofoto üretim çalışmaları hız kazanmıştır.
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Hız kazanan ortofoto çalışmalarına yönetimin tam desteğinin olması, çalışmaların başarılı bir
şekilde sonuçlandırılmasına en büyük etkendir. Çalışmalarda uzman personelin olması, projenin
başarılı olmasındaki en önemli diğer bir etkendir ve kurumun yıllarca olan birikiminin kullanılmasını
sağlamıştır.
Altlıkların bir an önce tamamlanması için kurum bünyesinde yapılan çalışmalara, özel
sektörün de katkı sağlaması için gerekli girişimler yapılmış ve sektöre de önemli ve kapsamlı bir
çalışma yapma imkanı verilmiştir.
Mevcut ortofotolar tespit edilmiş, kalite kontrolleri yapılarak sisteme girilmiştir. Kurum ve
kuruluşlar ile protokoller yapılarak, bulundukları bölgeye ait ortofoto görüntüler elde edilmiş veya
servis olarak alınmıştır.
Tüm bu çalışmalarda en önemli etken olan teknolojik gelişmeler de yakından izlenmiş ve
mevcut uçağa GPS/IMU destekli, siyah-beyaz, renkli ve yakın kızılötesi bantlarda çekim yapma
imkanı olan sayısal kamera tesis edilmiştir. Ayrıca üretim aşamasında kullanılmak üzere, görüntü
işleme yazılım ve donanımları, stereo değerlendirme yazılım ve donanımları, depolama ünitesi kurum
bünyesine kazandırılmıştır.

Şekil 6. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Yazılım - Donanım
Alımı

Şekil 7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ortofoto Üretimi Proje Alanları
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Ortofoto Servisi
Hazırlanan ortofotolar OGC standartlarında hazırlandı, gerekli kalite kontrolleri yapıldı ve servisler
hazırlandı. Bu servislere internet üzerinden kolaylıkla erişilebilmekte ve OGC standartlarını
okuyabilen CAD/GIS yazılımları ile kullanılabilmektedir.

Şekil 8. Ortofoto servisinin OGC standartlarını okuyabilen yazılımlarla kullanılması
Ayrıca yapılan bir web sayfası aracılığı ile de ortofoto servisi yapılan tüm görüntüler sunulmaktadır.

Şekil 9. Ortofoto web servisi
6. SONUÇ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve başarılı bir şekilde devam ettirilen
Ortofoto Bilgi Sistemi çalışmaları, teknolojinin en son gelişmelerini takip ederek, kaliteli, güncel
verilerle desteklenecektir. Verilerin kopyalanması değil servis edilmesi ile de daha çok kullanıcıya
ulaşılması sağlanacak, temel altlık olarak kullanıldığında, kalitede birliktelik sağlayacaktır.
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