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ÖZET 

 
Günümüzde her geçen gün teknolojik gelişmeler artmaktadır. İlerleyen teknoloji harita üretim alanına yansımış bulunmakta olup, 

halihazırda askeri projeler için kullanılmakta olan İnsansız Hava Araçları gündelik hayatta kullanılmaya başlaması ile harita 

üretim alanına yeni bakış açıları oluşturmuştur.  

 

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen Harita üretim çalışmalarında öncü kurumlar arasında gelen Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı bünyesinde bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık çalışmalarında ihtiyaç duyulan 

uzaktan algılama verisini elde etmek amacıyla totalde 47 bölgede İnsansız Hava Aracı (IHA) kullanılarak köy yerleşim 

alanlarının belirlenmesi, kıyı-kenar çalışmalarında kullanılması, kaçak yapılaşmanın takibi amacıyla 5 cm GSD doğruluğuna 

sahip ortofoto görüntülerin oluşturulması sağlanmıştır. Uydu görüntülerine nazaran daha kaliteli olup, konumsal ve işlevsel 

doğruluğu daha yüksek olan bu görüntüler, yenileme öncesinde karar destek süreçlerinde, projelendirme ve her türlü konumsal 

ihtiyaçları karşılamak üzere Havadan Görüntü Alımı, DSM, Nokta Bulutu, Sayısal Renkli True Ortofoto üretimi kapsamında 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bildiride İnsansız Hava Araçları çalışmalarının avantajları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

çalışmalarındaki kullanım alanları ve önemi anlatılmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: İnsansız Hava Aracı, True ortofoto, CBS 

 

 

ABSTRACT 
 

Technological developments have increased recently in today’s world. Advanced technology has been reflected on the field of 

map producing and has given points of view to the field of map producing by means of using unmanned aerial vehicles in daily 

life. 
 

Directorate General of Geographic Information Systems of the Ministry of Environment and Urbanisation which keeps track of 

technological developments and is among the pioneer institutions has provided forming of orthophoto images which hold 5 cm 

GSD confirmation in order to monitor shanty settlement, to be used for shore-edge studies and to identify village settlement areas 

via unmanned aerial vehicle(uav) in totally 47 regions on purpose to obtain remote sensing data which are required for the 

Ministerial studies. Studies have been carried out in order to provide for project design and any spatial needs in decision support 

processes before the revision within the scope of Airborne Image Reception, DSM, Point Cloud, Production of Digital Colored 

Orthophoto and such images which are more qualified and their spatial and functional accuracy higher than satellite imaging. 

Advantages of the studies on unmanned aerial vehicles and its importance for the Ministry of Environment and Urbanisation will 

be illustrated in this statement. 
 

Keywords: Geographic Information System, True Orthophoto, Unmanned aerial vehicle 

 

1.GİRİŞ 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Yaşanabilir çevre ve marka şehirler yaratmak” vizyonuna sahip olup, “Hayat kalitesi 

yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin 

iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışa sahip olma” misyonuna sahiptir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık Bakanlığı) Türkiye’de kamu hizmetlerinde memleketin imarı ile ilgili 

işleri yürütmekte görevli kuruluşların bağlı olduğu bir kurumdur. Tükiye’deki devlet teşkilatının köklü bir şekilde 

değiştirilip çağın ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemenin yapıldığı 1848’den bugüne kadar, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (Bayındırlık Bakanlığı) bazı istisnalar dışında yapımla ilgili bütün kuruluşları bünyesinde toplamış ve 

onları yönlendirmiştir. Bu niteliği ile devletin ana bakanlıklarından birisi olmuştur. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapılanması; 

mailto:kubra.ekinci@csb.gov.tr
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Bakanlık bünyesinde görev ve sorumlulukları farklı 19 birimi barındırmakta olup Teknik olarak 7 Genel Müdürlük 

bulunmaktadır. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü;Dönüşüm, yenileme ve transfer 

alanlarının belirlenmesi, riskli yapıların tespiti, düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; 

dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, kamulaştırma, gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve 

 

Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, kat mülkiyeti tesisi, tescili 

ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; 

 

Coğrafi bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; Ulusal Coğrafi Bilgi sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve 

geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yerel yönetimlerin planlama, harita ve üstyapıya ilişkin 

faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin standartlarının belirlenmesine ve yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik 

ve Ulusal Coğrafi Bilgi Portalı’nı işletmekle görevlidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü; Çevreyi ve insan sağlığını korumak, kirliliği önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamakla 

görevlidir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ;Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığı ve çevre 

kirliliğini önleyici tedbirler alan bu bakış açısıyla idari, hukuki, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını 

sağlamakla görevlidir. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü; Üst ölçekli mekânsal planlama sisitemini yönlendiren, 

sürdürülebilir kentsel gelişmeyii sağlayan, marka kent potansiyellerini ortaya çıkaran, Kentsel dönüşüm 

uygulamaları yapan, Afete duyarlı yerleşmeler oluşturan, kırsal yerleşmelere ilişkin projeler üreten, kıyı alanlarının 

planlı gelişimini sağlayan, yerel yönetimlere teknik destek sağlayan ve rehberlik eden birimdir. 

 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü; Dünya ve ülke ölçeğindeki doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip 

ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi baskısı altındaki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; bütünleşik alan 

yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve çok yönlü bakış açısıyla sektörler 

arası eşgüdümü sağlar. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü; Kamu yapılarının ve iskan kanunu kapsamındaki hizmetlerin; 

düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla, güvenli ve sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak.(URL1) 

 

Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan algılama tekniği her geçen gün gelişmektedir. Uzaktan Algılama 

yöntemleri ile konuma bağlı verilerin analiz edilmesi işlenmesi yorumlanması yapılan çalışmaları bir nebzede olsa 

daha da kolaylaştırmaktadır. Uzaktan algılama (UA) verileri ile ormancılık, tarım, jeoloji, doğal kaynak, arazi örtüsü 

tespiti, arazi yönetim planları için altlık oluşturur ve yorum, analiz, tespit yapmak için coğrafi bilgi teknolojilerinden 

yararlanılır (Liu et al., 2006; Rokade et al., 2007; Royer et al., 2011; Hu et al., 2010; Kunwar et al., 2010). Kent 

gelişimi, kaçak yapı tespiti, orman ve doğal yapıların uğradığı zararların tespiti, afet bilgi sistemleri, kent bilgi 

sistemleri vb. birçok uygulama sahalarında uzaktan algılanmış görüntüler bölgeye ait bir veri tabanı 

oluşturulmasında kullanılabilir(Silvestri and Omri, 2008; Tang et al., 2009; Jha et al., 2009; Du et al., 2009; Zhang et 

al., 2010). 

 

Uzaktan algılama yöntemleri ile veri elde etme yöntemlerinden biri olan insansız hava araçları İlk olarak askeri 

amaçlar için kullanılmakta olup, şimdilerde gündelik yaşamda da kullanılmaya başlamıştır. Bununla birlikte yeni 

çalışma alanları filizlenmeye başlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte insansız hava araçlarında özel donanımlı 

fotoğraf makinelerine ihtiyaç duyulmadan sıradan teknolojiye sahip digital fotoğraf makineleri ile görüntü alımları 

gerçekleştirilerek fotogrametrik işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Yersel çalışmalara kıyasla zaman ve maliyet açısından daha uygun olması, bölgelerin küçük alanlara sahip olması ve 

ayrıca bu alanlara erişimin zor ve tehlikeli olması gibi nedenler İnsansız Hava Araçlarının kullanılmasını tetikleyen 

temel sebepler olmuştur. 

 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

2.1.Metodoloji 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık çalışmalarında ihtiyaç duyulan bölgelerin uzaktan algılama 

verisini elde etmek ayrıca planlama, projelendirme, kıyı kenar tespiti, korunan alanların periyodik olarak gözlenmesi 

ve her türlü konumsal uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere GSD (Ground Sample Distance – Yer Örnekleme 

Aralığı (YÖA)) = 5 cm olacak şekilde İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak Havadan Görüntü Alımı, DSM, 

Nokta Bulutu ve Sayısal Renkli True (Gerçek) Ortofoto Üretimi kapsamında çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.Çalışmalar Kapsamında;  
Çalışma bölgesinin belirlenmesi

Yer kontrol nokta kanavalarının hazırlanması

Uçuş Planları ve Hazırlıklarının Yapılması

Jeodezik çalışmalar
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Uçuş

Görüntülerin Elde Edilmesi
Fotogrametrik Kıymetlendirme Çalışmaları Ürünlerin 
Elde Edilmesi



2.2.Çalışma Bölgeleri 
 

İnsansız Hava Araçları ile Bakanlık çalışmaları Kıyı kenar tespitlerinin yapılması amacı korunan alanların periyodik 

olarak izlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. şekil-1’de çalışma yapılmış ve yapılmakta olan bölgeler ayrıntıları ile 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil1.Çalışma Bölgeleri  
2.3.Materyal 
 

İnsansız Hava Araçları ile görüntü alınırken çalışma yapılan her bölge için farklı teknik özelliklere sahip insansız 

hava araçları, kameralar, yazılımlar ve farklı çalışma yöntemleri kullanılmıştır. 

 

2.3.1.İnsansız Hava Araçları 
Çalışma kapsamında şekil-2, şekil-3 ve şekil-4’de gösterilen farklı teknik özelliklere sahip insansız hava araçları 

kullanılmıştır. 
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Şekil2. e-Scope iHA Teknik Özellikleri Şekil3. Mavinci Topcon 

 

        Şekil4. aibotix v6 

2.3.2 Kameralar 
 

Çalışmalar kapsamında farklı özelliklerde kameralar kullanılmıştır. 

 

 

2.3.4.Kullanılan Yazılımlar 

 
Elde edilmiş olan hava fotoğlarının Process aşamlarında Agisoft photo scan ve PİXD yazılımları kullanılmış olup, 

arazi çalışmaları sonucu elde edilen görüntüleri dengelemek için Leica Geo Office programının farklı versiyonları 

kullanılmıştır.  

 

2.3.4.1.Agisoft PhotoScan Pro 
 

Yüksek çözünürlükte ortofoto ve son derece detaylı DEM / dokulu poligonal model oluşturmasına olanak sağlar. 

Tam otomatik iş akışı profesyonel fotogrametrik veri üretmek için bir masaüstü bilgisayar ile havadan binlerce 

görüntü işlemeyi sağlar. Koordinatlandırma görevi yerine getirmek için programın kamera ile ilişkilendirilmiş GPS 
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koordinatlarına EXIF / düz metin dosyasına, ya da daha yüksek doğruluk (en fazla 5 cm kadar) elde etmek için 

kullanılabilir GCP koordinatları ile birlikte koordine ihtiyacı var. Kamera kalibrasyon verileri program tarafından 

hesaplanır (ve gerekirse dışarı verilir) veya dış kaynaktan alınabilir. 

 

Agisoft PhotoScan Pro JPEG, TIFF, PNG gibi bir dizi giriş giriş formatlarını destekler. Çıkış biçimleri geniş bir 

yelpazede (GeoTiff, xyz, Google KML, Wavefront OBJ, VRML, COLLADA, PDF) fotogrametrik analiz için 

 

herhangi bir GIS sistemi kolay çıkış formatı sağlar. 

Agisoft yazılımı ile; Hava Nirengi, Poligon Model Oluşturma (dokulu / düz), Koordinat Sistemi Ayarlanması, 

 

Jeoreferanslı Dijital Yükseklik Modeli (DEM) Üretimi, Jeoreferanslı Ortofoto Oluşturma gibi işlemler 

yapılabilmektedir.(URL2) 

 

2.3.4.2.PİX4D 
 

Pix4Dmapper yazılım otomatik İnsansız Hava Aracı tarafından elle veya uçakla çekilen görüntüleri, dönüştürür ve 

son derece hassas, referanslandırılmıştır. 2B haritalar ve 3D modeller üretebilir. (URL3) 

 

2.3.4.3.Leica Geo Office 
 

Arazi çalışmalarında kapsmaında kullanılan GPS alıcısı ve bu alıcıların topladığı ham datalar ile ortak data formatı 

olan RINEX dataları değerlendiren GPS değerlendirme yazılımıdır. 

 

2.4.Çalışma Örneği 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplam 47 bölgede İnsansız Hava Araçları ile Çalışmalar tamamlanmış 

olup, 41 Bölgede Çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında; 

Çalışma bölgesinin belirlenmesi 

Yer kontrol nokta kanavalarının hazırlanması 

Uçuş Planları ve Hazırlıklarının Yapılması 

Jeodezik çalışmalar 

Uçuş 

Görüntülerin Elde Edilmesi 

Fotogrametrik Kıymetlendirme Çalışmaları 

Ürünlerin Elde Edilmesi  

İşlemleri yapılmıştır. 

Tamamlanmış olan çalışmalar içerisinden Konya İli Kulu ilçesinde bulunan köy alanlarının küçük alanlar halinde 

bulunmasından ve planlama çalışmalarında yardımcı olmasından dolayı İnsansız Hava Araçları ile çalışmalar 

yapılmıştır. Bu bildiride Konya İli Kulu İlçesi Acıkuyu köyü örneği üzerinden yapılan çalışmalar anlatılacaktır. 

 

2.4.1.Arazi Çalışmaları 
 

Çalışma bölgesi alanı olarak şekil-7’de belirtilen bölge 3.2 km^2 lik bir alanı kaplamakta olup, toplam 7 paftalık bir 

alandan oluşmaktadır. Çalışma yapılacak bölgenin Projealanına ait yerkontrol noktaları tesis, ölçü istikşaf ve uçuş 

kanavaları hazırlanmıştır. 

Çizelge1 

 
 

Çalışma yapılan köyde toplam 8 adet YKN, 3adet Chekpoint (Kontrol noktası) tesis edilmiştir. Proje arazi 

çalışmaları 20 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 2 

  

BölgeAdı ve kodu ACIKUYU – 923 

Tesisedilen YKN sayısıUçuBitişTarihi 8 

Tesisedilen CP sayısı 3 

Kullanılan GNSS cihazı TOPCON GR5 SerisiÇiftFrekanslıJeodezikalıcı 
  

Kullanılan GNSS cihazısayısı 8 

 

 

 
 

Projenin Jeodezik alt yapısını oluşturmak için köyün sınırlarını kapsayacak şekilde Yer Kontrol Noktaları tesis 

edilmiştir. 

 

2.4.2.Jeodezik Çalışmalar 
 

C3 noktalarında noktaları çevreleyen TUSAGA noktaları ile hız kestirimleri yapılarak 2005.00 referans epoku 

koordinatlarının hesaplanması gerekliliği nedeniyle TUTGA noktalarına ait hız vektörleri esas alınmış ve Yatay 

Kontrol Ağın geometrisine bağlı olarak C3 noktalarında hız kestirimi yapılmıştır. 

 

Kulu Bölgesi İHA ile True Ortofoto Üretimi İşi Projesi Yatay Kontrol Ağı (ASN), 8 adet TUSAGA-Aktif(ANKR, 

CIHA, HYMN, KIRS,KKAL, KLUU, LDML, YUNK) noktası tarafından çevrelenmektedir. Kulu Bölgesi İHA ile 

True Ortofoto Üretimi İşi Kontrol Ağı 230 adet C3(ASN) ve 5 adet Düşey Kontrol noktasından oluşmaktadır. 

 

Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen koordinatlar LEICA tarafından geliştirilen LGO 8.3 yazılımı (version 8.3) 

ile nirengi noktaları ve GNSS Nivelmanı için 1 er blok halinde yapılmıştır. Dengeleme İşlem adımları 

tamamlandıktan sonra noktaların yüksekliklerini belirlemek amacıyla GPS Nivelman güzergahları oluşturulmuş ve 

gereken hesaplamalar yapılmıştır. 

 

2.4.2.Havadan Görüntü Alımı 
 

Acıkuyu bölgesinde MAVinci SIRIUS PRO uçağında Panasonic Lumix DMC-GX1fotoğraf makinesi kullanılarak 

186 m uçuş yüksekliğinde GSD=5 cm olacak şekilde toplamda Çizelge-3’ de gösterilen 1663 tane görüntü elde 

edilmiştir. 

Çizelge 3 

 

 
 

2.4.3.Görüntü İşleme 
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PİX4D yazılımı kullanılarak 1479 adet görüntü elde edilmiştir.  

Çizelge 4 

 
 

2.5 Sonuç Ürünler  
Yapılan çalışma sonucunda, Dış Yöneltme Parametreleri, Mozaik, Ortofoto, DSM, NoktaBulutu, 3D PDF ve OBJ 
nokta dosyaları elde edilmiştir. 

 
 

Şekil-9 True Ortofoto Şekil-10 DSM  
2.6 Kontrol Çalışmaları  
Arazide tesisleri gerçekleştirilen yer kontrol noktalarında ve checkpointlerde idare tarafından kontroller 

gerçekleştirilmiş olup, özet tablosu aşağıda yer almaktadır. RTK yöntemiyle TUSAGA-Aktif sistemine bağlantı 

yapılarak gerçek zamanlı koordinat belirleme çalışmaları yapılmış olup, Yapılan kontroller sonucunda çizelge-5’de 

uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 5 
 

 
Araziden alınan rastgele noktalarla arazide kesit kontrolü yapılmış olup, uygunluğu saptanmıştır. 

 

Çizelge 6 
 

 
 

Konya İli Kulu ilçesi Köylerinin genelinde ölçülmüş ve total olarak bulunan yer kontrol noktalarında %10’luk 

örnekleme verisi alınarak hesaplamalar yapılmış olup, sonuç verileri incelendiğinde elde edilen sonuçların uygun 

olduğu tespit edilmiştir. 
 

 



46 
 

 
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana 

 

 
 

Gps nivelman güzergahları belirlendikten sonra belirlenen güzergaha ek olarak yeni bir güzergah oluşturularak 

kontrolü yapılmış bulunulmakta olup, uygunluğu gözlenmiştir. Helmert Ortometrik Yükseklik Hesapları için İkinci 

Dereceden Quadratik Polinom Katsayıları oluşturulmuş ve TG03 yüzeyinin iyileştirilmesi ile ortometrik yükseklik 

hesaplarının uygunluğu sonucu elde edilmiştir. 

 

Çizelge 8 
 

 
 

Görüntü alımı gerçekleşmiş olan görüntülerin doğruluğu kontrol edilmiştir. 

Çizelge-9 

 
 

Çizelge 10 

 
 
 

Fotogrametrik nirengi sonucunda yazılım tarafından model ve kolon bağlama noktaları hava fotoğrafları üzerinde 

eşleştirilerek otomatik olarak ölçüldüğü gözlenmiş olup uygunluğu kontrol edilmiştir. 
 

Çizelge 11 
 

 
 

Çalışmalar sonucunda elde edilen True Ortofotolardan YKN’ler okunarak 

Çizelge 12 
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Çizelge 13 

 
 

İnsansız Hava Araçlarına monte edilmiş olan kameralar vasıtasıyla toplamda 47 bölgede çalışmalar tamamlanmış 

bulunmakta olup, 41 bölgede çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde elde edilen sonuç 

ürünler üzerinden gerekli olan tüm kontroller yapılarak doğrulukları ve işlevsellikleri değerlendirilmiştir. Yer 

kontrol noktaları (YKN) ağının yer seçimi, tesis, işaretleme ve GNSS tekniği ile ölçümü, ölçümlerinin 

değerlendirilmesi ve Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi jeodezik çalışmalar kapsamında jeodezik 

koordinatların standart sapmaları σ= σ  3.0 cm ve σ h  5.0 cm olduğu ve elde edilen sonuç ürünlerin konum 

doğruluğunun 10 cm olduğu belirlenmiştir. Ortalama 200 m yükseklikten uçuşlar gerçekleştirilerek, çekilen 

görüntülerin yer örnekleme aralığı (GSD)=5 cm ± 1cm hassasiyetine sahip yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler 

elde edilmiş olup, Sonuç ürünler, ulusal veri standartları ile uyumlu ulusal pafta sisteminde hazırlanmış true (gerçek) 

ortofotolar elde edilmiştir. 

 

4.SONUÇ 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ülke genelinde tüm il ve ilçeleri kapsayan, 

yaklaşık 40 bin km2 olan true ortofoto, sayısal yüzey modeli ve nokta bulutu üretimini başarılı bir şekilde 

tamamlamıştır. Bu kapsamdaki verileri tümü ücretsiz olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 

Toplanan ve paylaşılan tüm veriler gsd = 10cm olan verilerden elde edilmiş olup konumsal doğuruluğu her üç 

koordinat bileşeni için 10-15 cm olarak belirlenmiştir. Korunan alanlar ve kıyı bölgelerine ait kaçak yapılaşma 

takibi, kıyı kenar çizgisi belirleme gibi uygulamaların da yapıldığı Bakanlık birimlerinde hem zaman hem de maliyet 

kazancı elde etmek amacı ile insansız hava araçları ile de aynı kalitede verilerin üretileceği yaklaşımı ile Türkiye 

genelinde toplam 12 ihale gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir şekilde çalışmaları yapılan ve sonuçlarından anında 

yararlanılan bu çalışmalar ile ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının bu sistemleri desteklemesinin ne kadar 

önemli olduğu bilincinin de ortaya çıkartılması amaç edinilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan teknik şartname, 

uygulama ve raporlama metodolojileri ile bir standart hele getirilmeye çalışılan projeler sonucunda yönetmelik 

değişikliği ile de bu sistemin önünün açılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Kaliteli insan kaynaklarının da 

değerlendirildiği bu çalışmalarda Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yönetici ve personeline 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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